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Spis treści
No i doczekaliśmy się. Po wielu miesiącach plotek i spekulacji Apple zaprezentowało w końcu
nowe iPhone'y, zegarek Apple Watch i Apple TV.
Nowe? Czy aby na pewno to, co pokazał Tim Cook
i spółka podczas wrześniowej konferencji, to naprawdę nowe produkty? Ekran wypełniający niemal cały przedni panel w iPhonie X? Widzieliśmy
to już w tym roku u innych producentów. iPhone 8?
Ładowanie indukcyjne?
W bieżącym numerze znajdziecie sporo tekstów poświęconych nowościom widzianym
z różnej perspektywy. O nowościach Apple pisze m.in. Patryk Wikaliński, Jacek Zięba i Grzegorz
Świątek. Wrzesień przyniósł nam także premierę
nowych systemów operacyjnych. W iOS 11 nowości jest sporo, jednak wciąż dla nas, użytkowników
z Polski, niektóre z flagowych jego funkcji nie są
dostępne i nie wydaje się, by mogło się to zmienić
w najbliższym czasie. Zwraca na to uwagę w swoim
tekście Max Pijanowski.
Bieżący numer to jednak nie tylko nowości z wrześniowej konferencji. Znajdziecie w nim kilka bardzo ciekawych recenzji programów i akcesoriów
oraz równie interesujący wywiad o przyszłości gier
planszowych.
W imieniu całej redakcji życzę Wam jak zwykle miłej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Trzy, cztery, osiem,
dziesięć, dwanaście...
Patryk Wikaliński



Dzwoni budzik! Jest 7:00 rano, a kalendarz wskazuje na 13 września. Jak prawdziwy macuser spoglądam w kierunku swojego iPada. Mam jeszcze kilkadziesiąt cennych minut na poranną kawę. Czym byłoby śniadanie bez porannej prasy? Przecież jestem w końcu technologicznym geekiem. Wczoraj
odbyła się konferencja Apple! Obejrzałem ją na żywo, ale jestem ciekawy,
jak tegoroczne nowości zostały odebrane przez użytkowników. Mogłem się
tego spodziewać – ile głosów, tyle opinii. Zaczytałem się! To była ciekawa
dyskusja. Zaraz, zaraz! Przecież muszę wychodzić już z domu.
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Kupię dziesiątkę! To urządzenie zmienia
wszystko. Po co komu zegarek? Zmienię
na ósemkę, bo z dziesiątką poszaleli cenowo.
Piękny ten Apple Park. To była przełomowa
konferencja! Koniec Apple jest bliski! – przekomarza się internet. Zdania są podzielone,
zresztą tak jest po każdym Keynote.

Apple Watch serii 3
posiada dwurdzeniowy
procesor S3, dzięki czemu
błyskawicznie uruchamia
aplikacje czy odpowiada
na pytania zadane Siri.
Użytkownik otrzymuje
zdolność do wykonywania
zadań na miarę innych
urządzeń Apple. To znaczące
usprawnienie, które wpływa
pozytywnie na obcowanie
z zegarkiem.
Tradycyjnie to już swego rodzaju wyliczanka.
Użytkownicy wystawiają Apple oceny, a Apple
podsuwa nam konkretne numery. Każdy nowy
produkt to liczba, która symbolizuje świeżość,
zakres nowych funkcji i możliwości. No właśnie, ale co tak naprawdę firma pokazała
na konferencji?
Apple Watch Seria 3! Przyszedł czas na kolejną generację zegarka. Długo mówiono
o wyposażeniu Watcha w łączność 3G i LTE.
Na konferencji firma pokazała światu urządzenie, które faktycznie przynosi model Cellular. Aż podniosłem się z zachwytu, bowiem
zegarek stał się bardziej odrębnym produktem, który zyskuje możliwość komunikowania
się z internetem i - co najważniejsze - potrafi
wykonywać połączenia telefoniczne.
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To przydatna funkcjonalność, ponieważ
nie za każdym razem zabieram ze sobą
iPhone’a. Najczęściej zegarek towarzyszy mi
w osamotnieniu podczas treningu biegowego. Sporym udogodnieniem jest możliwość
wykonania połączenia, podczas gdy iPhone
spokojnie odpoczywa w domu. Od teraz taki
zabieg jest możliwy!
Zaraz, zaraz. No właśnie... Na tę chwilę nie w Polsce. Pozostało nam cierpliwie czekać, aż polscy operatorzy wprowadzą obsługę
standardu eSIM. Technologia ta jest wymagana, żeby „dopisać” urządzenie do numeru
telefonicznego iPhone’a. Dopóki eSIM nie zostanie uruchomiony w naszym kraju, dopóty
wersja z modułem LTE nie pojawi się w polskim Apple Online Store.
Wiecie co? Wiem, że może nie jesteśmy rynkiem docelowym, ale coraz bardziej doskwiera mi brak ujednolicenia oferty konkretnych
funkcjonalności w różnych krajach. Tu brak
Siri, tam brak czegoś, na to znów trzeba czekać? Nad tym aspektem firma musi koniecznie popracować. Cieszę się, że Apple jest
widoczniejsze na polskim rynku. Cieszę się,
że zdecydowana większość nowych urządzeń
jest dostępna u nas w dniu światowej premiery. Jednak delikatny niesmak pozostaje.
No cóż, pozostaje cierpliwie czekać.
Jako że obicie z jednej strony jabłka nie powoduje, że cały owoc nie nadaje się do zjedzenia,
przytoczę plusy. Jest szybciej! Dwurdzeniowy
procesor S3 zmienia naprawdę wiele. W praktyce Apple Watch serii 3 błyskawicznie uruchamia aplikacje czy odpowiada na pytania
zadane Siri. Użytkownik otrzymuje zdolność
do wykonywania zadań na miarę innych urządzeń Apple. To znaczące usprawnienie, które wpływa pozytywnie na obcowanie z zegarkiem.
Wygląd urządzenia nie zmienił się aż nadto. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się
z tego obrotu spraw. Ciągle lubuję się w obec-
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nym wzornictwie Watcha. W moich oczach
nie zestarzał się od premiery pierwszego modelu. Seria trzecia delikatnie pogrubiała oraz
otrzymała koronkę w kolorze czerwonym,
a właściwie to czerwoną kropkę, która wyróżnia wersję z modułem LTE.

Cztery! Jak Apple TV 4K! Według mnie ten produkt powinien pojawić się znacznie wcześniej
w ofercie Apple. Aktualizacja sprzętu była
bardzo wyczekiwana już podczas premiery
poprzedniej generacji tego urządzenia. Domyślam się jednak, co mogło znacznie opóźnić wprowadzenie tego produktu na rynek.

Apple TV zapewnia szybkość
za sprawą procesora
A10X Fusion. Urządzenie
komunikuje się poprzez
Wi-Fi 802.11ac z technologią
MIMO w dwóch zakresach
- 2,4 GHz i 5 GHz, co jest
bardzo dobrą informacją.
Śledząc specyfikację
techniczną, można
dowiedzieć się, że Apple TV
4K to również Bluetooth 5.0.
Ciekawostką jest, że firma
w najnowszej generacji
Apple TV zastosowała system
chłodzenia, by zapobiec
przegrzewaniu się urządzenia.

Apple znane jest ze swojej filozofii,
którą ukształtował Steve Jobs. Firma nie wprowadzi produktu na rynek, dopóki nie zostanie
on należycie dopracowany. Nie chodzi o doposażenie urządzenia w nowszy standard
wyświetlania obrazu. Drobnostka dla Apple!
Myślę, że firma spędziła długie miesiące
na negocjacjach z wytwórniami filmowymi, żeby wprowadzić dzisiejsze rozwiązanie
w życie. Apple udostępniło w ofercie iTunes
filmy w technologii 4K HDR w takiej samej
cenie! Dotychczasowo kupione pozycje automatycznie zaoferują znacznie lepszą jakość.
Z pewnością użytkownicy docenią możliwość projekcji obrazu w dużo lepszej jakości,
z wierniejszym odwzorowaniem kolorów. Jest
to doskonały ruch ze strony firmy. Standard
zostanie upowszechniony w szybszym tempie
również w Polsce.

W mojej ocenie to znacząca aktualizacja, nawet pomimo początkowego braku dostępności wersji z modułem łączności. To z pewnością zmiana, która jest w pewnym sensie
ewolucyjna. Z ciekawością patrzę w przyszłość.
Kwestia rozwoju tego produktu dla Apple teraz zdaje się być jednym z głównych celów.
Ocena? Wystawiam czwórkę! Byłaby piątka,
no ale rozczarował mnie brak LTE w większej
ilości krajów. Niech Apple ma szansę na poprawę.
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Ponadto Apple TV zapewnia szybkość za sprawą procesora A10X Fusion. Urządzenie komunikuje się poprzez Wi-Fi 802.11ac z technologią MIMO w dwóch zakresach - 2,4 GHz i 5 GHz,
co jest bardzo dobrą informacją. Śledząc
specyfikację techniczną, można dowiedzieć
się, że Apple TV 4K to również Bluetooth 5.0
(delikatnie zmieniony pilot łączy się w standardzie 4.0). Ciekawostką jest, że firma w najnowszej generacji Apple TV zastosowała system chłodzenia, by zapobiec przegrzewaniu
się urządzenia. Ocena? Taka sama jak w przypadku Apple Watcha – czwórka ze względu
na to, że firma konsekwentnie, ale dosyć wolno rozwija ten produkt. App Store jest raczej
małym zbiorem gier i aplikacji. Powinno być
ich znacznie więcej!
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Po raz kolejny w historii
Apple udowodniło,
że jest w stanie zbudować
urządzenie, które znów
wyprzedzi konkurencję
o poziom. Nie ma w moich
słowach krzty skrzywionego
spojrzenia konsumenta
tylko i wyłącznie
zakochanego w Apple.
Konkurencja na tę chwilę
nie będzie w posiadaniu
tak dopracowanej
technologii, która pozwala
na równie bezpieczne
uwierzytelnienie za pomocą
twarzy.
Apple od dawna lubuje się w cyfrach. W tym
przypadku nie mam na myśli najnowszego
procesora, który powoduje, że mobilne urządzenia Apple są piekielnie szybkie. Zwracam uwagę na nazewnictwo i pozycjonowanie nowego iPhone’a. W przeszłości była
trójka, czwórka, piątka, szóstka czy siódemka. Dziś wiodącymi numerami będzie ósemka i dziesiątka! Powodów może być wiele.
Z punktu widzenia marketingowego iPhone X
musi być produktem, który będzie zauważalnie wyróżniać się od urządzeń konkurencji.
Nazewnictwo jest ważne, i warto w tym
miejscu przytoczyć starcie pomiędzy Apple
i Samsungiem. iPhone 7 i Samsung Galaxy
S7, iPhone 8 i Samsung Galaxy S8 – widać
podobieństwo prawda? Konsument może
po samej nazwie wywnioskować, że produkty
Samsunga są wyżej pozycjonowane – czyli są
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w jego opinii lepsze. W tym roku nie zobaczyliśmy iPhone’a 7s tylko iPhone’a 8 i X – słownie: osiem i dziesięć.
Urządzenia, które swoją szybkością biją
na głowę konkurencję. Produkty, które dalej wyznaczają trendy i kierunek w tej kategorii urządzeń. Apple w tym roku umieściło znacznie więcej usprawnień w iPhonie,
niż może to się wydawać. Procesor A11 Bionic,
system ładowania bezprzewodowego, Face
ID i wyświetlacz Super Retina HD o przekątnej 5,8” w przypadku iPhone’a X, technologia
True Tone, system neuronowy, przeprojektowana kamera 12 MP z genialnym trybem
oświetlenia portretowego czy możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K w 60 kl./s.
Oczywiście nowości jest znacznie więcej,
ale w tym artykule chciałbym zwrócić uwagę
na coś innego i nie będę przesadnie dywagował nad całym wachlarzem usprawnień, które
są znaczące dla działania ekosystemu Apple.
Po raz kolejny w historii Apple udowodniło,
że jest w stanie zbudować urządzenie, które znów wyprzedzi konkurencję o poziom.
Nie ma w moich słowach krzty skrzywionego spojrzenia konsumenta tylko i wyłącznie
zakochanego w Apple. Konkurencja na tę
chwilę nie będzie w posiadaniu tak dopracowanej technologii, która pozwala na równie
bezpieczne uwierzytelnienie za pomocą twarzy. Tak! Face ID wywarło na mnie piorunujące
wrażenie, tak samo jak praktycznie pozbawiony ramek telefon.
iPhone X jest w całości pokryty wyświetlaczem OLED. Apple naturalnie usunęło z urządzenia Touch ID, robiąc miejsce na większą przestrzeń użytkową. W opinii wielu
osób górny pasek urządzenia przeszkadza.
Moim zdaniem charakterystyczne „rogi” czynią ten produkt unikatowym, posiadającym
własny charakter. Urządzenie obsługiwane
jest poprzez gesty. To jest dobre usprawnienie, ponieważ użytkownicy produktów Apple
są do nich przyzwyczajeni.
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iPhone X z pewnością
przyniesie duże zyski firmie.
Dlaczego? Ponieważ jest
produktem, który z góry jest
pozycjonowany o wiele wyżej
niż inne urządzenia. Ba!
Myślę, że zainteresowanie
iPhone’em 8 będzie
sporo mniejsze właśnie
ze względu na zacznie
zaawansowaną technologię
ukrytą w telefonie spod
znaku liczby dziesięć.
Oba modele iPhone’a nawiązują do kultowej już konstrukcji iPhone’a 4. Szkło pokrywa
przód i tył urządzenia, prezentując spójność.
iPhone X jest telefonem, który łączy wygodę
obsługi jedną ręką i duży wyświetlacz. Powodem, dla którego nie wybrałem znacznie
większego Plusa, był właśnie zbyt duży rozmiar. iPhone X jest gabarytowo nieznacznie
większy od ósemki i te wymiary jestem w stanie zaakceptować. Poręczność tego urządzenia powinna znacznie wzrosnąć.
Apple w świetnym stylu uczciło dziesięciolecie iPhone’a. Zaprojektowało urządzenie,
które ponownie i niespodziewanie odskoczyło konkurencji. Zgadzam się! Inni producenci
oferowali już wcześniej rozpoznawanie twarzy
czy ekrany niemal pozbawione ramek. Jednak dbałość o szczegóły pozycjonuje Apple
przed innymi firmami. Jak donoszą media, firma rozpoczęła prace nad Face ID w czasach
premiery iPhone’a 5s. To wskazuje na znacznie większą innowacyjność, niż mogłoby się
nam wydawać.
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iPhone X z pewnością przyniesie duże zyski
firmie. Dlaczego? Ponieważ jest produktem,
który z góry jest pozycjonowany o wiele wyżej
niż inne urządzenia. Ba! Myślę, że zainteresowanie iPhone’em 8 będzie sporo mniejsze
właśnie ze względu na zacznie zaawansowaną technologię ukrytą w telefonie spod znaku
liczby dziesięć.
Zaskakiwać może fakt, że iPhone 8 - czyli najnowszy w ofercie model z kolejnym numerem,
który do tej pory każdorazowo przynosił firmie największe zyski - stanie się produktem
mniej obleganym. Tak jak iPhone SE – kosztujący mniej i oferujący mniejsze możliwości.
Sądzę, że kanibalizacja własnych produktów
jest o wiele korzystniejsza. Apple wprowadziło kolejną ikonę i zrobiło to w najlepszym
momencie – podczas premiery Apple Park.
Keynote rozpoczął się od wzruszających słów
i głosu Steve’a Jobsa. Wypowiedziane frazy są
cały czas aktualne i nadal utożsamiają filozofię firmy. To są słowa, które zapowiadają kolejne mocne numery!
Ilustracja: Adrian Urbanek
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Nowe iPhone'y?
To nie dla mnie
Grzesiek Świątek



Apple co roku prezentuje nowe modele iPhone'ów. Ja od trzech lat czekam
na coś, co zrewolucjonizuje rynek smartfonów, choć wiem, że w dobie dużej
konkurencji na tym rynku nie jest to łatwe. Producenci tych urządzeń prześcigają się w pomysłach, które mają wyróżniać ich smartfony na tle konkurencji. Wydaje mi się, że rok to jednak zbyt mało, aby opracować coś rewolucyjnego. Firmy ulepszają trochę kolejne generacje swoich smartfonów,
aby choć na chwilę stać się liderem na rynku. Moim zdaniem zapominają
w tym wszystkim o innowacyjności. A może tak wyśrubowali już możliwości
technologiczne, że na chwilę obecną nic bardziej innowacyjnego wymyślić
się nie da?
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W tym roku jesteśmy
świadkami trzeciej
„iPhone'owej rewolucji”.
Tym razem powodów,
dla których tak nazwać
można premierę nowych
smartfonów Apple,
jest więcej niż tylko jeden.
W przypadku iPhone'ów
serii 8 mam na myśli
bezprzewodowe ładowanie.
Nie da się jednak ukryć,
że jest to kolejna iteracja
wspomnianych już „szóstek”.
Uważam, że ostatnie rewolucyjne iPhone'y
to modele serii 6. Jeszcze w 2013 roku Apple
uparcie uważało, że smartfon z 4-calowym
ekranem zaspokoi potrzeby konsumentów
na całym świecie. Zmieniło się to rok później
wraz z premierą „szóstek”, które pochwalić
się mogą większymi ekranami. Dodać trzeba, że była to „rewolucja iPhone'owa”, ponieważ konkurenci już dawno oferowali większe
smartfony. Notabene pierwsza rewolucja przypadła według mnie na rok 2010, kiedy to wprowadzony został ekran Retina, który wyróżniał
ówczesne iPhone'y na tle konkurencyjnych
produktów. W tym roku jesteśmy świadkami
trzeciej „iPhone'owej rewolucji”. Tym razem
powodów, dla których tak nazwać można premierę nowych smartfonów Apple, jest więcej niż tylko jeden. W przypadku iPhone'ów
serii 8 mam na myśli bezprzewodowe ładowanie. Nie da się jednak ukryć, że jest to kolejna iteracja wspomnianych już „szóstek”.
„Ósemki“ są chyba pod każdym względem
lepsze od swoich protoplastów, ale jest to wynik corocznych starań o fotel lidera na rynku
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smartfonów. Lepszy jest wyświetlacz, a także
procesor oraz przedni i tylny aparat. Niestety
są one tylko „lepsze”.
Obecnie mam iPhone'a 6s i póki co nie potrzebuję „lepszych” podzespołów. W moim
smartfonie są one dla mnie wystarczająco
dobre. Wyświetlany obraz jest bardzo wyraźny, a nawet ostre słońce nie przeszkadza
w komfortowym użytkowaniu. Na wydajność
też nie mogę narzekać. Co prawda zgodnie z najnowszymi wynikami testów benchmarkowych nowe iPhone'y z procesorem
A11 Bionic dorównują podstawowym modelom tegorocznych MacBooków, ale moim zdaniem dla tak zwanego „przeciętnego zjadacza
chleba” nie jest to potrzebne. Co więcej, uważam, że jeśli chodzi o korzystanie z iPhone’a,
to nie jestem „przeciętniakiem”, a moc 6s
jest dla mnie wystarczająca. Pozostaje jeszcze aparat. Większość zdjęć w moim iPhonie
to te z wakacji oraz z imprez z przyjaciółmi
czy rodziną. Zaspokaja on moje potrzeby,
choć z perspektywy czasu widzę, że może
przydałaby się optyczna stabilizacja obrazu,
ale w tę wyposażony był już aparat w modelu
6 Plus. Pozostaje jeszcze bezprzewodowe ładowanie. Jak wspomniałem, jest to moim zdaniem funkcja, która zasługuje na miano rewolucji. Podkreślać trzeba, że jest to rewolucja
tylko na podwórku Apple'owskim, bo konkurencja już dawno oferuje takie rozwiązanie.
Bezprzewodowe ładowanie ułatwia na pewno korzystanie ze smartfona, ale w praktyce
sprowadza się to do tego, że każdego wieczora
trzeba będzie jedynie położyć telefon na ładowarce, a nie podłączać go do niej za pomocą przewodu Lightning. Może i jest to ułatwienie, ale chyba nie warto dla niego w dawać
niemałej kwoty, którą zapłacić trzeba za nowego iPhone'a 8.
Jeszcze bardziej rewolucyjny jest iPhone X.
Poza bezprzewodowym ładowaniem na miano rewolucji zasługuje także nowy typ
ekranu - OLED, który dodatkowo większy jest niż te w dotychczasowych mode-
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lach smartfonów Apple. Uważam, że ekran
we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych to jeden z ważniejszych komponentów, ponieważ to za jego pośrednictwem „komunikujemy” się z tym sprzętem.
Poza większym rozmiarem ekran „iksa” wyposażony został także w technologię HDR
oraz True Tone. Charakteryzuje się też większą
jasnością, kontrastem i zagęszczeniem pikseli niż ekran w 6s.

Pozostaje jeszcze jedna
kwestia, ta, o której podobno
nie rozmawiają dżentelmeni.
Jest to względny aspekt,
ale dla mnie 5000 złotych
to niezła sumka. Za tę cenę
kupić można nowego
MacBooka Air lub Maca mini.
U niektórych resellerów
za taką cenę znajdzie
się także MacBook Pro 2015,
który moim zdaniem może
poszczycić się najlepszym
stosunkiem ceny do jakości.
Wyświetlacz byłby głównym powodem,
dla którego zdecydowałbym się na przesiadkę. Wszystko to, co byłoby „lepsze”, byłoby tylko dodatkiem. Nie należy zapominać
o „rewolucyjnym” systemie rozpoznawania
twarzy Face ID. W jubileuszowym iPhonie
zastąpił on czytnik linii papilarnych. Trudno
oceniać wygodę nowego rozwiązania, ponieważ „iks” dostępny będzie dopiero w listopadzie, ale nie mam nic do Touch ID. Wydaje
się ono równie intuicyjne co Face ID. W przypadku nowego rozwiązania wystarczy, że te-
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lefon „zobaczy” twarz użytkownika, by został
odblokowany. W przypadku Touch ID wystarczy nacisnąć przycisk home. Oba rozwiązania
wydają się dość przyjazne i intuicyjne. Face ID
to raczej funkcja, która nie byłaby powodem
przesiadki. Pozostaje jeszcze jedna kwestia,
ta, o której podobno nie rozmawiają dżentelmeni. Jest to względny aspekt, ale dla mnie
5000 złotych to niezła sumka. Za tę cenę kupić
można nowego MacBooka Air lub Maca mini.
U niektórych resellerów za taką cenę znajdzie się także MacBook Pro 2015, który moim
zdaniem może poszczycić się najlepszym stosunkiem ceny do jakości.
Jak już wspomniałem, jeśli chodzi o użytkowanie iPhone’a, nie uważam się za typowego
„przeciętniaka”. Stanowi on dla mnie część
ekosystemu Apple, którego jestem użytkownikiem. Centrum tego systemu stanowi
MacBook, ale iPhone pozwala mi zabrać całe
to dobrodziejstwo ze sobą i wyjść z domu.
Jest to swego rodzaju uzupełnienie i przedłużenie MacBooka. Staram się więc, aby wydajność mojego smartfona była wystarczająca
do tego, by nie przeszkadzała mi w sprawnej
pracy. iPhone 6s w pełni się do tego nadaje. „Ósemka” nie sprawi, że moje życie stanie
się lepsze. Być może skusiłbym się na „iksa”,
ale zaporą jest cena. Nie otrzymam za nią czegoś, co moim zdaniem jest jej warte. Być może
skuszę się na kolejną generację iPhone'a X.
Czas pokaże.

Ilustracja: Apple - press kit
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Apple Watch nowym iPodem
Michał Masłowski



Jakiś czas temu Apple wycofało ze sprzedaży iPody nano i iPody shuffle.
W sprzedaży został już tylko iPod touch. Raportować wielkość sprzedaży
iPodów przestało już w 2014 roku.
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Bez dwóch zdań była to słuszna decyzja.
W erze powszechnego streamingu wszystkich mediów, sposób obsługi wycofanych
iPodów wydaje się niezwykle archaiczny. Synchronizowanie muzyki poprzez podłączanie tych iPodów do komputera do programu
iTunes brzmi w dzisiejszych czasach niemalże jak opowieść o instalowaniu Windowsa
3.11 z dyskietek w latach 90. ubiegłego wieku.
Co ciekawe, miliony iPodów są i będą przez
długie lata w obiegu. Apple będzie musiało
więc utrzymywać mechanizm synchronizacji
danych po kablu przez naprawdę długi czas.

Obserwując na żywo
przez kilka ostatnich lat
proces „umierania” iPoda,
niejednokrotnie zadawałem
sobie pytanie, co musiałoby
się stać, aby dać temu
urządzeniu nowe życie.
Jednym z pomysłów,
który przychodził mi
do głowy, wraz z premierą
usługi Apple Music, było
wyposażenie iPoda nano
w moduł GSM oraz Wi-Fi,
co dałoby mu ciągły dostęp
do streamingu muzyki.
Ta nieco przestarzała metoda, czyli synchronizacja po kablu, pozwoliła natomiast na rozwój i wzrost popularności iPhone’a w pierwszych latach po jego debiucie. Miliony osób
przyzwyczajonych do tego, że właśnie tak obsługuje się iPoda, nie miały żadnego problemu z obsługą nowego urządzenia od Apple,
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czyli iPhone’a. Dzisiaj to archaizm, kiedyś jednak to była podstawowa metoda obsługi tych
urządzeń i nikogo to specjalnie nie dziwiło.

A może iPod nano z Apple
Music?
Nie ukrywam, że moja tęsknota za iPodami jest tylko sentymentalna. Mam w domu
iPoda nano ostatniej generacji. Wiem,
jaki to był doskonały gadżet w czasach swojej świetności. Jednakże niech za dowód tego,
jak przestarzałe jest dzisiaj to urządzenie,
świadczy fakt, że mimo iż posiadam tego
iPoda, to nie wiem, gdzie on jest. Leży zapewne na dnie jakiejś szuflady, a mi nie spieszno
do poszukiwań.
Obserwując na żywo przez kilka ostatnich
lat proces „umierania” iPoda, niejednokrotnie zadawałem sobie pytanie, co musiałoby się stać, aby dać temu urządzeniu nowe
życie. Jednym z pomysłów, który przychodził mi do głowy, wraz z premierą usługi
Apple Music, było wyposażenie iPoda nano
(moim zdaniem ostatnia generacja tego urządzenia miała doskonałą formę) w moduł GSM
oraz Wi-Fi, co dałoby mu ciągły dostęp do streamingu muzyki. Taki iPhone, ale bez możliwości dzwonienia i bez możliwości instalowania aplikacji. Tylko muzyka. Apple mogłoby
to sprytnie rozegrać i dogadać się z operatorami telefonii komórkowej, że transfer danych w ramach takiej usługi nie byłby liczony.
Inny zabieg marketingowy, który przychodzi
mi do głowy, to dawanie bezpłatnego okresu usługi Apple Music do każdego kupionego
urządzenia.
Inną modyfikacją tego pomysłu mogłoby
być dodanie modułu GSM (tylko transmisja
danych) do iPoda touch, co uczyniłoby go doskonale przenośnym urządzeniem z pełną
gamą możliwości komunikacyjnych i oczywiście z ciągłym dostępem do Apple Music.
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Nie doczekaliśmy się żadnego z tych urządzeń, wydaje się - z dwóch prostych przyczyn.
Pierwsza to wysoka cena, która dla takiego
iPoda nano lub iPoda touch z modułem GSM
byłaby ogromną barierą zakupową. Druga
przyczyna to oczywiście wewnętrzna konkurencja ze strony iPhone’a.

Kanibalizacja iPoda
przez iPhone’a jest
aż nadto widoczna.
Oczywiście to nic złego.
Apple zarabia o wiele
większe pieniądze
na iPhonie niż kiedykolwiek
zarabiało na iPodzie.
To jednak oznacza,
że nie ma drogi powrotnej
dla iPoda. Już wkrótce
zapewne zniknie z oferty
również iPod touch.
Już dzisiaj przestarzały iPod touch kosztuje
w zależności od pojemności 990 lub 1490 zł.
Apple dyktuje takie ceny w czasach,
gdy iPhone’a SE można nabyć już za kwotę
od 1729 zł, a dobrze wiemy, że w różnego rodzaju promocjach można nabyć ten telefon
jeszcze taniej. Apple samo zdaje się zabijać
swojego ostatniego iPoda i bardzo ciężko
jest się oprzeć wrażeniu, że trzyma go jeszcze
w ofercie tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
Kanibalizacja iPoda przez iPhone’a jest
aż nadto widoczna. Oczywiście to nic złego. Apple zarabia o wiele większe pieniądze na iPhonie niż kiedykolwiek zarabiało
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na iPodzie. To jednak oznacza, że nie ma drogi powrotnej dla iPoda. Już wkrótce zapewne
zniknie z oferty również iPod touch.
I kiedy wydawało się, że jedynym przenośnym
urządzeniem Apple do słuchania muzyki będzie iPhone (iPada nie liczę, jest za duży), pojawił się Apple Watch Series 3 z modułem LTE.

Apple Watch zamiast iPoda
Rozwój Apple Watcha początkowo nie wskazywał na ten kierunek. Patrząc na jego pierwszą
generację o bardzo ograniczonych możliwościach, trudno było prognozować to, jak bardzo samodzielnym urządzeniem stanie się
lub raczej może się stać w przyszłości Apple
Watch. Dopiero Apple Watch Series 3 w wersji
LTE dał możliwości, które pozwalają mu całkowicie oderwać się od towarzystwa iPhone’a.
Apple oczywiście reklamuje tego Apple
Watcha przede wszystkim jako urządzenie,
które pozwala na dzwonienie i wysyłanie
SMS-ów, dzięki wbudowanemu modułowi
LTE, co umożliwia pozostawienie iPhone’a
w domu i nadal pozostanie w kontakcie
z całym światem. Za jego pomocą będziemy
wciąż dostawali powiadomienia z aplikacji,
czy też będziemy mogli trenować, rejestrować
treningi i - zakładam - od razu publikować
je w mediach społecznościowych. To wszystko bez targania ze sobą nieco przyciężkiego
iPhone’a 8 Plus.
W końcu też będziemy mogli słuchać
bez przeszkód muzyki, nie mając cały czas
zegarka sparowanego z iPhone’em. W ten
oto sposób spełni się mój pomysł na odświeżenie iPoda. Takim iPodem, tylko na ręku,
a nie w kieszeni, będzie Apple Watch. Nie będziemy go podłączać do tradycyjnych kablowych słuchawek, tylko tak jak to już dzisiaj robimy - do bezprzewodowych AirPodsów.
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Wydaje się, że w kolejnych generacjach, zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, zniknie potrzeba posiadania iPhone’a jako niezbędnego „akcesorium” do Apple Watcha.
Tak jak kiedyś odczepiliśmy iPhone’a od komputera (dzisiaj przecież wiele osób używa
iPhone’a lub iPada, w ogóle nie posiadając
komputera), tak wkrótce telefon przestanie
być potrzebny do pełnoprawnego używania
zegarka.

Są natomiast na rynku różne szacunki, z których najbardziej ufam tym sporządzanym
przez Horace’a Dediu, na co dzień piszącego na Asymco.com. Estymuje on, że od połowy 2015 roku, kiedy to Apple Watch zadebiutował na rynku, sprzedano około 33 mln
sztuk Apple Watcha! Dało to przychód około
12,3 mld dolarów. Całkiem nieźle jak na produkt, który nie jest tzw. „dużą” linią biznesową Apple.

Spójrzmy jeszcze, zakładając, że Apple Watch
właśnie staje się takim iPodem w nowej formie, jak wyglądało tempo sprzedaży obydwu produktów w pierwszych dwóch latach
od wprowadzenia na rynek.

Oczywiście nie każdy Apple Watch może być
samodzielnym iPodem. Na chwilę obecną
będzie to tylko niewielka ilość tych zegarków
z Serii 3 i to z modułem LTE. Tak wygląda jednak
dzisiaj podział rynku. Za kilka lat nikt nie będzie pamiętał tego, że kiedyś w ofercie Apple
były tak przestarzałe zegarki jak Apple Watch
z Serii 1 i 2, które nie mogły w pełni samodzielnie działać i pełniły tylko swego rodzaju
funkcję pilota do iPhone’a.

iPod został wprowadzony na rynek 23 października 2001 roku.
- Do grudnia 2001 roku, kiedy to Apple po raz
pierwszy pochwaliło się wynikami sprzedażowymi, sprzedano 25 tys. iPodów.
- W całym 2002 roku obrotowym (rok ten
rozpoczął się w październiku 2001 roku, czyli w miesiącu wprowadzenia do sprzedaży pierwszego iPoda) sprzedano 381 tysięcy
sztuk.
- W kolejnym 2003 roku sprzedano już 939 tysięcy iPodów.
Przez pierwsze dwa lata sprzedano zatem
około 1 mln 320 tysięcy iPodów.
Sprawdźmy więc, jak wyglądała sprzedaż
Apple Watcha w pierwszych dwóch latach
od debiutu. Jest z tym pewien problem,
gdyż Apple do tej pory nigdy oficjalnie nie raportowało wolumenu sprzedaży swojego
zegarka. Natomiast przychód ze sprzedaży
jest „ukryty” w przychodach w tzw. kategorii
„Inne produkty”, gdzie mieszczą się też przychody ze sprzedaży iPodów (ale te pewnie
najmniej znaczą), Apple TV, słuchawek Beats
i wszelkiego rodzaju kabelków, przejściówek,
futerałów i innych akcesoriów.
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Tak jak my dzisiaj patrzymy - jak na relikt historii - na kabelek do synchronizacji iPhone’a
z komputerem, tak za kilka lat będziemy jedynie z rozrzewnieniem wspominać to, że kiedyś na Apple Watchu nie za bardzo mogliśmy
swobodnie posłuchać ulubionej nowej playlisty z Apple Music. Ten moment, gdy będziemy
mogli to zrobić z zegarka, będącego iPodem
drugiej połowy XXI wieku, i to w dowolnym
miejscu na ziemi, jest tuż za rogiem.
Ilustracja: Archiwum Redakcji



komentuj

Dla aktywnych*
*na rower, do biegania, do auta, do fotek

Dla zmęczonych*
*milionem pytań z tylnej kanapy

Dla wiecznych dzieci*
*dobry pretekst, żeby się pobawić

Dla roztargnionych*
*przypnij do tego co najczęściej gubisz
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Nic się nie zmienia
- tu coś jest, a tam nie ma
Max Pijanowski



„For iOS users, today is update day. For Android users, it’s just Tuesday”…
Użytkownicy Twittera interesujący się tematyką związaną z firmą Apple domyślają się z pewnością, kto jest autorem tego żartu. Tak, to użytkownik
kryjący się pod nickiem - not Jony Ive (@JonyIveParody). Jeżeli jeszcze go
nie obserwujecie, to szczerze polecam. Tempo aktualizacji systemu Android,
a co za tym idzie jego fragmentacja, jest częstym tematem jego zabawnych
tweetów. Bo i jest się z czego śmiać. Do czasu. Do czasu, kiedy wracając
do rzeczywistości, zdamy sobie sprawę, że samo Apple nie jest także wolne
od fragmentacji - „For iOS users, today is update day. I mean, for the few
of them because fuck you”.
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Apple kłamie w żywe oczy,
żonglując słowami, okraszając
to doskonale przygotowanym
jednym i drugim filmem
promocyjnym. Zarówno
w naszym serwisie,
jak i pozostałych, nazwijmy
je proapplowskich, często
opisujemy nowe funkcje
urządzeń, które albo nigdy,
albo w bliżej nieokreślonym
czasie zawitają do naszego
kraju. Tu mógłby się ktoś
odezwać, że narzekam,
że gdzie indziej to działa,
jest magiczne, zachwyt,
pokłony [...] ale prawda
jest taka, że problem
fragmentacji usług Apple
nie dotyczy wyłącznie
naszego kraju.
W dniu 12 września Apple zaprezentowało
nowe modele iPhone'a. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z ogłoszeniem comiesięcznego raportu Google na temat fragmentacji
systemu Android. Jeżeli nawet w przypadku
tej firmy nie dziwi brak w zestawieniu najnowszej wersji Oreo udostępnionej 21 sierpnia, to jego poprzednia odsłona Nougat, zaprezentowana w 2016 roku, działa jedynie
na 15,8% kompatybilnych urządzeń. Pozostałe 84,2% to Android w wersjach sprzed dwu
i więcej lat. Nie będę tutaj przytaczał danych
dotyczących tempa aktualizacji systemu iOS,
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czytelnicy MyApple z pewnością już zaktualizowali swoje urządzenia z logo nadgryzionego
jabłka do najnowszej wersji systemu lub są
doprowadzani do szału ciągłymi monitami
o jego zainstalowanie. W chwili pisania tego
tekstu Apple nie udostępniło jeszcze danych
na temat adaptacji iOS 11, można mieć jednak
pewność, iż osiągnięty wynik będzie w ciągu
już tylko pierwszego miesiąca 2,5-, 3-krotnie
lepszy od tego, jaki Android Nougat uzyskał
przez ostatni rok. Tak, pośmiejmy się z fragmentacji systemu operacyjnego firmy Google.
Do kolejnego akapitu.
Brak aktualizacji, fragmentacja Androida
mogą być powodem do żartów. Na pewno
jeszcze nie raz podam dalej kolejnego tweeta @JonyIveParody, może sam coś napiszę
na ten temat, może podyktuję tweeta Siri...
a nie, wirtualny asystent głosowy Apple w dalszym ciągu nie mówi po polsku. Siri zadebiutowała wraz z systemem operacyjnym iOS 5
oraz smartfonem iPhone 4s w 2011 roku. Przepraszam Apple, ale przez sześć lat to ja sam
nauczyłbym się nawet chińskiego. Owszem,
urządzenia sygnowane logo nadgryzionego
jabłka przez długi czas otrzymują możliwość
ich aktualizacji w dniu udostępnienia nowej wersji systemu, a fragmentacja Androida
jest dla nas zabawna, przestajemy się jednak
śmiać, gdy okazuje się, że dostępność poszczególnych nowych funkcji i usług nie obejmuje wszystkich użytkowników. Inaczej mówiąc, jest bardzo fragmentaryczna.
Apple kłamie w żywe oczy, żonglując słowami, okraszając to doskonale przygotowanym
jednym i drugim filmem promocyjnym. Zarówno w naszym serwisie, jak i pozostałych,
nazwijmy je proapplowskich, często opisujemy nowe funkcje urządzeń, które albo nigdy,
albo w bliżej nieokreślonym czasie zawitają
do naszego kraju. Tu mógłby się ktoś odezwać, że narzekam, że gdzie indziej to działa, jest magiczne, zachwyt, pokłony, kadzidełka, sieć przydrożnych kapliczek, ale prawda
jest taka, że problem fragmentacji usług Apple
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nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Przepraszam obłudnie pruderyjnych komentujących,
ale pieprzyć Siri, niech tylko Apple nie wmawia mi, że Apple TV czwartej generacji dzięki
implementacji asystenta głosowego to rewolucja telewizji. Na polskiej stronie producenta jakoś potrafili to napisać w naszym
języku, natomiast spróbujcie głosowo wyszukać wszystkie „Jamesy Bondy” z Seanem
Connerym..., a tuż za progiem jest już nowe
urządzenie firmy, magiczny, a jakże, głośnik
HomePod sterowany za pośrednictwem Siri.

Spróbujcie skorzystać
z nowego modelu zegarka
Apple Watch Series
3 w pełnym zakresie
funkcji przedstawionych
na minionej konferencji
Apple. „Freedom calls”,
tak reklamuje go producent
na swojej amerykańskiej
stronie. W naszym fragmencie
świata zegarek jest
sprzedawany bez modułu LTE.
Brak dostępności asystenta głosowego firmy Apple nie jest odosobnionym przykładem. Apple Pay? Gdzieś tam jest, gdzieś
tam nie ma. U nas nie ma. Aplikacja News?
„Dacie sobie radę bez niej, ale opowiemy
wam o tym, jak ułatwi, przepraszam, jak ułatwiłaby dostęp do treści, na naszej konferencji, w końcu transmitujemy ją na cały świat",
trzeci świat. Kolejna aplikacja, TV... Zapomnijcie, dopiero niedawno Apple udostępniło
w Polsce możliwość ponownego pobierania
na innych urządzeniach filmów kupionych
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wcześniej w iTunes Store. Wow, dziękujemy we love you Tim!
Przykłady takie można mnożyć, a brak spójności oferowanych funkcji nie dotyczy wyłącznie
systemów operacyjnych producenta. Jeżeli
nie wierzycie, to spróbujcie skorzystać z nowego modelu zegarka Apple Watch Series 3
w pełnym zakresie funkcji przedstawionych
na minionej konferencji Apple. „Freedom calls”, tak reklamuje go producent na swojej
amerykańskiej stronie. W naszym fragmencie
świata zegarek jest sprzedawany bez modułu LTE, jednak jeżeli wierzyć stronie Apple,
„Wygrywa pod każdym względem”. Najwyraźniej własna ocena producenta co do możliwości urządzenia także uległa fragmentacji.
Ilustracja: Adrian Urbanek
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Apple vs. Samsung,
czyli wojna o brak ramek
Jacek Zięba



Era smartfonów rozpoczęła się na dobre dekadę temu, kiedy to Steve Jobs
wypowiedział słowa „an iPod, a phone and an Internet communicator”, prezentując urządzenie łączące w sobie trzy istotne dla każdego użytkownika
współczesnego telefonu funkcje. Od tego czasu zarówno iPhone’y, jak i konkurencyjne dla nich produkty zmieniały się i rozwijały, otrzymując lepsze
kamery, ekrany oraz procesory, a także nowatorskie rozwiązania technologiczne pokroju Touch ID.
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Apple reklamuje na swojej
stronie iPhone’a słowami
„On nie ma ekranu.
On jest ekranem”.
Nie skupiajmy się teraz
na copywriterach firmy
z Cupertino, ale na tym
drugim zdaniu, które idealnie
odzwierciedla ideę
stojącą za maksymalną
eliminacją ramek
ze smartfonów.
Rozwój smartfonów – ze względu na bądź
co bądź ograniczone pole manewru wynikające z niewielkiej bryły tych urządzeń
– ma w przypadku hardware’u charakter
kwalitatywny, a nie kwantytatywny. Opiera się przede wszystkim na usprawnieniach,
a nie na wdrażaniu dodatkowych elementów.
W 2017 roku doprowadziło nas to do nowego
trendu – „bezramkowych” ekranów. Standardowo już najważniejszymi graczami na arenie
zmagań w tym zakresie są dwie firmy – Apple
i Samsung.
Przez ostatnie dwa tygodnie miałem możliwość używania Samsunga Galaxy S8,
który jest moim zdaniem najładniejszym
smartfonem dostępnym na rynku, i wiem,
że premiera iPhone’a X tego nie zmieni.
Na temat nowego urządzenia Apple starałem się uzyskać tak dużo informacji, jak tylko
mogłem – dostarczyła mi ich konferencja firmy z Cupertino, jej strona internetowa oraz
dziennikarze, którzy mieli okazję zgromadzić
się w auli Steve’a Jobsa. Na ocenę „dziesiątki”
przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz wiem jedno – brak ramek w telefonach rodzi ogromną
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liczbę problemów, z którymi producenci zmagają się obecnie mniej lub bardziej udolnie
(ze wskazaniem na to pierwsze).
Apple reklamuje na swojej stronie iPhone’a
słowami „On nie ma ekranu. On jest ekranem”. Nie skupiajmy się teraz na copywriterach firmy z Cupertino, ale na tym drugim
zdaniu, które idealnie odzwierciedla ideę
stojącą za maksymalną eliminacją ramek
ze smartfonów. To wszak dotykowe wyświetlacze stanowią najważniejszy obszar tych urządzeń. Ich przedni panel był jednak do tej pory
pełen innych elementów - kamer, sensorów,
głośników, przycisków oraz czytników linii papilarnych, jak i samych ramek, które pełnią
istotną rolę ergonomiczną. Każdy z nich jest
niezbędny i wymaga obecnie albo relokacji,
albo skutecznego zastąpienia.
Zacznę od elementów, które mogą zostać
zastąpione. Pierwszym jest czytnik linii papilarnych – obecna technologia pozwala
już na zespolenie go z wyświetlaczem. Jej implementacja do rzeczywistego produktu okazała się jednak na razie zbyt trudna. Apple
postanowiło z Touch ID zrezygnować (uważam
to za tragiczny pomysł), stawiając na Face ID,
którego działania obecnie nie sposób ocenić.
Samsung również wykorzystuje mechanizm
skanowania twarzy, który ma duże opóźnienie,
działa tylko pod odpowiednim kątem ustawienia telefonu względem twarzy, cechuje się
dużą zawodnością i jak pokazują różne testy,
nie jest stuprocentowo bezpieczny. Koreańczycy przenieśli więc skaner linii papilarnych
na tył smartfona, co jest niezbyt wygodnym
rozwiązaniem dla użytkownika, i to z kilku powodów. Po pierwsze, urządzenie należy podnieść, aby je odblokować. Po drugie, wkładając S8 do kieszeni, wielokrotnie przypadkowo
odblokowywałem go palcem, który spoczywał
na tylnej części produktu.
Zastąpić można również przyciski. Samsung
postawił na ich wirtualne odpowiedniki,
które mogą być cały czas widoczne na ekra-
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nie albo schowane i wywoływane tylko w razie potrzeby. Wydaje się to być optymalnym
rozwiązaniem, choć ciekaw jestem, czy któryś
z producentów spróbuje podziałać z 3D Touch
i podobnymi technologiami na tym polu. Braku wsparcia dla przejścia do poprzedniego
okna programu przez gest przesunięcia palcem od krawędzi ekranu w stronę jego środka nadal nie mogę zrozumieć, korzystając
z Androida.

Producent, który
jako pierwszy poradzi
sobie z wszystkimi
trudnościami wynikającymi
z nowoczesnego designu
smartfonów, przyciągnie
sporo konsumentów
do siebie. Obecnie nikt
nie jest nawet bliski
osiągnięcia tego celu.
Apple ugryzło temat od innej strony. Przycisk
Home poszedł wraz z Touch ID do piachu,
a interfejs został wzbogacony o belkę umiejscowioną w dolnej części ekranu. Przeciągnięcie jej odrobinę do góry powoduje przejście
do App Switchera, a nieco wyżej - do ekranu
głównego systemu iOS. Dostęp do Centrum
kontroli został ukryty w prawym górnym rogu
ekranu, a do powiadomień na jego środku
– pod wystającym karbem. Jak sprawdzi się
to w praktyce? Obawiam się, że nie najlepiej.
Brak przycisku Home spowodował, że zniknęła funkcja reachability. Dostęp do Centrum
kontroli w przypadku 5,8-calowego wyświetlacza będzie dość trudny dla osób, które obsługują smartfona jedną ręką. Ciężko mi natomiast odnieść się do wspomnianej już wyżej
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belki. W aplikacjach pasywnych (wideo) będzie ona pojawiać się po naciśnięciu ekranu.
W przypadku innych programów będzie cały
czas widoczna, co może okazać się niemałym
problemem szczególnie w przypadku gier.
Pisałem już wyżej o karbie na przednim panelu iPhone’a X. Sprawia on okropne wrażenie – tym bardziej, że - jak pokazał Samsung
- do tematu można podejść zdecydowanie
bardziej rozsądnie (mimo zmiany proporcji
ekranu). Sharp, aby uniknąć karbu, przeniósł
kamerę oraz sensory do dolnej części swojego telefonu. W przypadku Essential Phone
zostawiono zaś na środku wyświetlacza dziurę na kamerę. Jak nietrudno zauważyć, każdy producent ma więc sporo problemów
z brakiem ramek w swoich urządzeniach.
Z Galaxy S8 miałem już okazję korzystać.
Na iPhone’a X będę jednak musiał jeszcze
poczekać i szczerze mówiąc, wątpię, że kupię ten produkt. Nie przemawia do mnie pod
wieloma względami, a problemy wynikające
z braku ramek to tylko część wad, które przynajmniej na razie dostrzegam. Jedno wiem już
teraz – producent, który jako pierwszy poradzi sobie z wszystkimi trudnościami wynikającymi z nowoczesnego designu smartfonów,
przyciągnie sporo konsumentów do siebie.
Obecnie nikt nie jest nawet bliski osiągnięcia
tego celu.
Ilustracja: Adrian Urbanek
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Apple i Microsoft

- od miłości do nienawiści i z powrotem?


Jaromir Kopp

W ciągu ostatnich tygodni byłem świadkiem powstawania pewnego obrazu.
Obrazu, który wywołał wspomnienia o zagmatwanych i powiązanych losach
Apple i Microsoftu widzianych moim subiektywnym okiem oraz sprowokował mnie do napisania tego artykułu.
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Autorka Lucyna Pawlak zatytułowała swoje
dzieło „W tym sęk, że jak gryźli jabłko, to nikt
nie patrzył przez okno”. Do tego obrazu i jego
autorki jeszcze powrócimy.
Przygotowując się do napisania tego artykułu,
przeglądałem różne materiały w internecie,
znajdując nowe nieznane mi wcześniej informacje oraz odświeżając sobie te zapamiętane. Zauważyłem, jak inaczej odbieraliśmy
w Polsce na początku lat 90. XX w. współpracę i konflikt pomiędzy tymi firmami. Inaczej
z racji wszechobecnego piractwa, o czym już
kiedyś napisałem: Moja prywatna spowiedź,
czyli historia pewnej fotografii, i braku informacji.

Czas, gdy Microsoft „żył”
z Apple.
Nie jest to zdanie na wyrost. Jeszcze przed erą
Macintosha i systemów graficznych jednym
z głównych źródeł dochodu dla Microsoftu były
wersje interpretera BASIC na różne platformy
od Commodore C64 po IBM PC i oczywiście
Apple II. Aby było jeszcze śmieszniej, to pierw-
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szym produktem sprzętowym Microsoftu
nie była myszka czy klawiatura, a uwaga…
sprzętowy emulator „Z-80 SoftCard” przeznaczony dla Apple II i pozwalający na uruchamianie systemu CP/M. Karta okazała się tak
wielkim sukcesem, że we wczesnych latach
80. XX w. stanowiła najważniejsze źródło dochodu dla Microsoftu. Była również najpopularniejszą platformą do uruchamiania wspomnianego systemu CP/M. Wyraźnie świadczy
to o tym, jak wielkim sukcesem był 8-bitowy
Apple II.
Natrafiłem również na pewien ciekawy film.
Pochodzi prawdopodobnie z jakiejś niepublicznej konferencji Apple, być może ze spotkania dla inwestorów. Akcja zainscenizowana jest na „randkę w ciemno”, gdzie trzech
„absztyfikantów” ubiega się o „rękę”
Steve’a Jobsa (czyli Macintosha). Interesująca jest data wydarzenia, to 1983 rok, czyli
jeszcze przed oficjalną premierą Maca. Jednym z „absztyfikantów” jest Bill Gates, który
reklamował swoją firmę słowami „spodziewam się, że w 1984 roku sprzedaż aplikacji
na Macintosha będzie stanowiła połowę naszego dochodu”, ponoć się nie mylił.
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Zatwardziali wojownicy
(jak ja) za kolejny cel
wzięli sobie Windows,
który właśnie w połowie lat
90. zaczął nabierać znaczenia.
Pamiętam jak przed premierą
Windowsa 95 zaopatrzyliśmy
się na spotkaniu
resellerów w SAD Apple
IMC w plakietki z napisem
„Windows 95 = Macintosh 86”.
Sielanka skończyła się, gdy Gates zapragnął
mieć „okienka” na komputerach PC, do których
Microsoft dostarczał swój MS-DOS. Jobs poczuł się okradziony (uważał, że ma pełne prawa do systemu graficznego, choć jego zalążki
powstały w laboratoriach Xerox współfinansowanych przez Apple). Jednak batalia sądowa z Microsoftem rozpoczęła się na dobre
dopiero pod koniec lat 80. XX w. Przez kolejne
10 lat spory Apple kontra Microsoft nasilały
się i przygasały.
Dla nas, „malućkich” użytkowników Amig
i (rzadko) Macintoshy za resztkami żelaznej
kurtyny, front przebiegał na linii „nasze”
kontra IBM PC (rozumiany również jako jego
klony) i na linii procesorów Motorola kontra
Intel. W połowie lat 90. macuserzy znaleźli
się w trochę kłopotliwej sytuacji, bo „wróg”
IBM przyłączył się do koalicji Apple i Motoroli,
tworząc dla niej procesor PowerPC. Zatwardziali wojownicy (jak ja) za kolejny cel wzięli sobie Windows, który właśnie w połowie
lat 90. zaczął nabierać znaczenia. Pamiętam jak przed premierą Windowsa 95 zaopatrzyliśmy się na spotkaniu resellerów
w SAD Apple IMC w plakietki z napisem
„Windows 95 = Macintosh 86”.
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Wracając do obrazu Lucyny Pawlak, którą być może pamiętacie z pierwszych polskich
bajek na iPhone’a oraz z układanek dla iOS.
Oto co malarka napisała o swoim obrazie:
„W tym sęk, że jak gryźli jabłko, to nikt nie patrzył przez okno.”
Ponad 3 lata temu, gdy przeglądałam deski
przeznaczone na podobrazia, jedna z przepięknym sękiem szczególnie przykuła moją
uwagę. Odłożyłam ją z myślą, że kiedyś namaluję na niej jeden z ważniejszych obrazów.
Cały czas zależało mi na tym, by wyróżnić sęk,
który się na niej znajduje.
Wróciłam do niej po trzech latach. Najpierw
namalowałam kolorowe tło przypominające
bardzo nietypowe ścieżki. Przez kilka tygodni
nie miałam pomysłu na kontynuację, czekałam na przypływ weny.
Często patrzyłam na niedokończony obraz,
aż pomyślałam sobie, że namaluję ugryzione
jabłko.
Nadal jednak miałam odczucie, że czegoś
brakuje… domalowałam okno.
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Nie wiem, czy pamiętacie, ale był czas,
gdy Explorer (vel exploder) był preinstalowaną przeglądarką na Mac OS klasyczne. Jakimś
dziwnym trafem zbiegło się to z zauważalnym
pogorszeniem stabilności Mac OS 8. Dopiero po latach, gdy przeczytałem autobiografię Wozniaka „iWoz”, okazało się, że nasze
podejrzenia były słuszne. Wozniak doszedł
do takich samych wniosków i potwierdził
je doświadczalnie, ale nikt z zarządu Apple
go nie słuchał. Umowa zawarta z Microsoftem
w zamian za dalszy rozwój Office ma Mac OS
była ważniejsza od stabilności.

Mac OS X. Kluczowym problemem, przed jakim stanął Jobs, było zapewnienie płynności finansowej firmie, która przynosiła olbrzymie straty, oraz zahamowanie odpływu
użytkowników, którzy uciekali z tonącego
okrętu Apple, bojąc się, że niebawem zostaną bez narzędzi do pracy. Na konferencji dla akcjonariuszy przedstawił program
„naprawczy”. Jednym z jego elementów była
umowa z Microsoftem o wymianie patentowej na okres 5 lat i zaprzestaniu sporów.
Dodatkowo Internet Explorer został wybrany na standardową przeglądarkę na kolejne
5 lat (musicie usłyszeć to buczenie na sali,
gdy Jobs o tym mówił), Office na Mac OS miał
być rozwijany kolejne 5 lat równolegle z wersją dla Windows (oklaski), Microsoft miał zainwestować 150 milionów dolarów w akcje
Apple (buczenie), bez prawa głosu (oklaski).
Co było dalej, już większość z Was może pamiętać. Apple przegoniła Microsoft pod względem kapitału, jej głównym rywalem jest teraz
Google (na rynku systemów operacyjnych),
po „Exploderze” na Mac OS nie ma już śladu,
ale wielu appleuserów nadal nie wyobraża
sobie pracy bez Office Microsoftu (ja sobie
radzę bez).

Druga połowa lat 90. XX w. to upadek Apple
zakończony powrotem Jobsa wraz z systemem NeXT, na którego bazie miał powstać

Dziękuję Lucynie za ten obraz oraz porcję
wspomnień i przemyśleń, jakie on sprowokował.

Do namalowania obrazu zainspirowały mnie
loga dwóch firm Apple i Microsoft, które razem
się świetnie komponują. Możliwe, że to połączenie jabłka z oknem w przyszłości jeszcze
znajdzie się w moich pracach."
Teraz, gdy patrzę na ten obraz, widzę
tak jak Lucyna więcej zależności niż wrogości
pomiędzy firmami i użytkownikami obu platform. Jednak nie zawsze było tak łatwo.

Microsoft Explorer

Ilustracja: Archiwum Autora
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Portal Games

przyszłość gier planszowych


Jacek Swoboda

Obserwujemy błyskawiczny rozwój technologii oraz wynikającą z tego metamorfozę różnych branż, które starają się dostosować do nowych realiów
rynkowych. Nikogo już przecież nie dziwią księgarnie sprzedające ebooki,
serwisy streamingowe oferujące bogate biblioteki muzyczne czy firmowe
strony w serwisach social media. Zmiany zachodzą nawet w tak wydawałoby
się „analogicznej” branży jak promowane przeze mnie gry planszowe. O tym,
jak swoista ewolucja wygląda w praktyce, oczami wydawnictwa, pozwoli nam
się przekonać Portal Games, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek gier planszowych na świecie.
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Portal Games jest jednym
z najsłynniejszych
europejskich studiów
designerskich. Firma
powstała w 1999 roku
i zajmowała się wydawaniem
gier RPG, lecz od 2007 roku
doszło do zmiany strategii
i skupili się na tworzeniu
gier planszowych.
Na łamach magazynu MyApple przedstawiałem już hybrydową grę planszową
„Posiadłość szaleństwa” w drugiej edycji,
za którą stoi amerykański moloch wydawniczy Flight Fantasy Games. Wtedy opisywałem przemianę, jaka zachodzi na rynku
gier planszowych, który coraz częściej sięga po aplikacje wspierające analogową rozgrywkę. Do tej pory nie wspomniałem jednak
o tym, że istnieje polskie wydawnictwo znakomicie odnajdujące się we współczesnych
trendach. Nie tylko bryluje w social mediach,
ale również przygotowuje ogólnoświatową premierę gry planszowej z dedykowaną
aplikacją w chwili, gdy tak naprawdę takie
rozwiązania dopiero wykluwają się na rynku i są domeną wielkich korporacji. Mowa
o Portal Games i ich najnowszej produkcji
„First Martians” („Pierwsi Marsjanie”) autorstwa Ignacego Trzewiczka, założyciela i jednocześnie CEO tego śląskiego wydawnictwa.
Specjalnie dla magazynu MyApple udało
mi się przeprowadzić krótki wywiad z Ignacym, który opisuje nam, jak z jego perspektywy rozwija się rynek nowoczesnych gier planszowych. Myślę, że takie spojrzenie bardzo
dobrze uargumentuje tezę, że dzisiaj tak naprawdę nawet branże typowo analogowe muszą stale śledzić współczesne technologie
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i podążać za nowymi trendami. W moich pytaniach nie mogłem również pominąć kwestii
marki Portal Games Digital zaprezentowanej
na początku tego roku, będącej odpowiedzią
wydawnictwa na potrzeby rynku gier oraz aplikacji mobilnych. Udało mi się uzyskać wiele
interesujących informacji „z pierwszej ręki”,
dlatego tym bardziej zapraszam do lektury.
Jacek Swoboda: Czy mógłbyś w skrócie przedstawić siebie oraz Portal Games czytelnikom,
którzy po raz pierwszy słyszą o polskim wydawnictwie gier planszowych robiących taką
furorę na całym świecie? Czy możemy doszukiwać się analogii do CD Projekt Red w środowisku gier cyfrowych?
Ignacego Trzewiczka: Jesteśmy jednym z najsłynniejszych europejskich studiów designerskich. Firma powstała w 1999 roku i zajmowała
się wydawaniem gier RPG, lecz od 2007 roku
doszło do zmiany strategii i skupiliśmy się
na tworzeniu gier planszowych. Od tego czasu
wydaliśmy kilkanaście tytułów, za które zdobyliśmy dziesiątki nagród, a same gry ukazały
się dosłownie na całym świecie - od Japonii
czy Korei po Brazylię czy USA. Czytelnicy
MyApple mogą nas kojarzyć jako twórców gry
„Neuroshima Hex” - jednej z najsłynniejszych
polskich aplikacji w Appstorze.

Czy gry planszowe mogą stanowić alterna-
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stojącą za aplikacją, która powstała jako nieodłączny element rozgrywki?
„Pierwsi Marsjanie” to gra inspirowana klasycznymi powieściami science fiction, jak „Marsjanin”, czy „Czerwony Mars” - gracze wcielają się
w astronautów, których zadaniem jest zbudować bazę na Czerwonej Planecie. To gra kooperacyjna, a więc polegająca na tym, że wszyscy
razem muszą stawić czoła przeciwnościom
i wykonać zadanie. W pudełku z grą znajduje
się 16 unikalnych misji. Do tego do gry została
stworzona aplikacja, której zadaniem jest prowadzenie rozgrywki. To właśnie ona pomaga
graczom, przeprowadzając ich przez kolejne
tury i fazy gry, przypomina o regułach w obrębie danej fazy, a co najważniejsze - generuje wydarzenia będące zaskoczeniem dla graczy. Za tym wszystkim stoi dość sprytny silnik,
więc można oczekiwać zaskakujących zwrotów
akcji w każdej z misji, tak jak w książce lub dobrym filmie!

tywę dla gier cyfrowych? Jak Twoim zdaniem
rozwija się ten rynek w Polsce i za granicą?
Dlaczego tak wielu Polakom nowoczesne gry
planszowe kojarzą się wyłącznie z Monopoly?
Branża rozwija się w zaskakującym tempie i mowa tu zarówno o tym, co dzieje się
w Polsce, jak i na całym świecie. W ciągu
ostatnich kilku lat polski rynek nabrał takiego
rozpędu, że aktualnie jesteśmy trzecim największym w Europie (po Niemczech i Francji).
Rynek w USA przeżywa absolutny boom, a nakłady największych hitów wzrosły dziesięciokrotnie. Myślę, że coraz więcej Polaków zdaje
sobie sprawę, że Monopoly to staroć z ubiegłego wieku i ma tyle wspólnego ze współczesnymi grami planszowymi, co budka telefoniczna z dzisiejszą codziennością smartfonów
i iPadów.
Jak krótko opisałbyś swój najnowszy tytuł
„Pierwsi Marsjanie” i przedstawiłbyś genezę
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Jak na aplikację reagują gracze wywodzący
się z klasycznych gier planszowych, a jak ci,
którzy do tej pory grali wyłącznie w wydania
cyfrowe?
Gra wywołuje olbrzymie kontrowersje już
od momentu ogłoszenia planów jej powstania. Z jednej strony wzbudziła zainteresowanie
fanów gier z powodu aplikacji oferującej setki
wydarzeń i przygód zapewniających gigantyczną regrywalność, natomiast z drugiej strony
duży sprzeciw fanów gier analogowych niechcących grać w gry planszowe wraz ze smartfonem na stole. Jednak dopiero w ciągu najbliższych miesięcy będziemy widzieli, czy zysk
z dołączenia do gry aplikacji zawierającej setki dodatkowych wydarzeń i przygód przeważy
opinie sceptyków.

Czym jest Portal Games Digital? I dlaczego
powstało?
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Jesteśmy wydawcą jednej z najpopularniejszych adaptacji gry planszowej na urządzenia mobilne - „Neuroshima Hex”. Gra została
wydana dosłownie kilka tygodni po premierze iPada. To było lata temu, jednak od tego
czasu znajduje się na czele wszystkich zestawień na najlepsze gry planszowe na smartfony i tablety. Po latach zbierania doświadczeń postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę.
Dlatego ukażą się kolejne adaptacje naszych
tytułów na urządzenia mobilne. Aktualnie
trwają prace nad portem gry „Tides of Time”,
której premiera odbędzie się jeszcze w tym
roku. Wierzymy, że połączenie świetnych gier
planszowych z doświadczeniami rynku mobilnego może nam przynieść wielu nowych
fanów, a także zapewnić niezliczone godziny
świetnej zabawy graczom na całym świecie.
„Neuroshima Hex” jest tego najlepszym przykładem.
Jak wygląda współpraca z programistami? Czy
łatwo im przenieść Twoją wizję w świat wirtualny?
Mamy tę łatwość, że głównym managerem całego projektu jest osoba, która na rynku gier
mobilnych jest dosłownie od zawsze, więc zna
możliwości tej branży, a zarazem jest graczem
planszowym. W związku z tym nie ma żadnych problemów, bo mamy idealne połączenie - doświadczenie branży mobilnej i pasja
do gier planszowych. „Tides of Time”, nad którym teraz pracujemy, będzie doskonałym przykładem, jak można świetną grę karcianą zmienić w jeszcze lepszą, rewelacyjną aplikację
oraz jak doświadczenie ze świata gier mobilnych może wpłynąć na produkt i go rozwinąć.
Nie chcę jeszcze zbyt dużo zdradzać, jednak
gracze mogą spodziewać się olbrzymiej masy
dodatkowego contentu w aplikacji, z trybem
kampanii i dodatkowymi specjalnymi kartami,
regułami na czele.
Jesteś bardzo aktywnym użytkownikiem
wszystkich serwisów social media. Czy my-
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ślisz, że w dzisiejszych czasach to podstawa
komunikacji na linii klient - wydawnictwo?
Czy jesteś jeszcze w stanie wyobrazić sobie
dzień bez Twojego iPhone’a w kieszeni?
Czasy kiedy wydawca publikował reklamę
w prasie i w ten sposób reklamował swój produkt to prehistoria. Dziś, by zdobyć klienta,
trzeba z nim rozmawiać, trzeba się z nim poznać, trzeba pokazać mu, jak świetną robotę
wykonujesz i dlaczego twój produkt jest interesujący. Social media to narzędzie do kontaktu. Portal Games jest wręcz obsesyjnie nastawiony na bezpośredni kontakt z klientami,
na absolutną transparentność oraz pokazanie, jak powstają nasze produkty. Od miesięcy nagrywamy „Portal Games Informant”
- program dokumentalny na YouTube. Tydzień w tydzień pokazujemy, jak powstają
nasze gry i pomysły. To w połączeniu z regularnymi live streamami, z dużą aktywnością
na Snapchacie czy Instagramie, tworzy spójną
historię naszej firmy - opętanego pasją tworzenia najlepszych możliwych gier zespołu.
Na koniec, jak zareklamowałbyś gry Portal Games czytelnikom magazynu MyApple? Gdzie
zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji o Waszej twórczości wydawniczej?
Oczywiście pierwszy krok to nasza strona internetowa portalgames.pl, ale polecam też odszukać na YouTube nasz dokument „Portal Games Informant”, znaleźć nas
na: Snapchacie, Instagramie, Facebooku,
Twitterze... Jesteśmy wszędzie, gdzie są fani
gier wszędzie dzielimy się naszą pasją.
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Ilustracja: Archiwum Autrora
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Elastic Drums

- wirtualny automat perkusyjny dla iOS
Marek Gawryłowicz

Automaty perkusyjne to urządzenia, które odegrały niezwykle ważną rolę
w kształtowaniu wielu popularnych gatunków muzycznych, zwłaszcza szeroko pojętej elektronicznej muzyki tanecznej. Dziś producenci muzyczni zamiast hardware'owych instrumentów tego typu coraz częściej używają jednak
ich wirtualnych odpowiedników, nierzadko w postaci aplikacji na urządzenia z systemem iOS. Jednym z najciekawszych automatów perkusyjnych dostępnych do nabycia w App Store jest Elastic Drums.
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Wspomniana aplikacja, mimo iż wyraźnie
inspirowana klasycznymi grooveboksami,
nie stara się jednak naśladować żadnego
z nich. Zamiast tego oferuje ona naprawdę bogaty i ciekawy zestaw funkcji, zaprojektowany tak, by jak najlepiej wykorzystywać możliwości iUrządzeń. Elastic Drums
jest aplikacją uniwersalną, działającą zarówno na iPadach (od drugiej generacji wzwyż),
jak i na iPhone'ach (od modelu 4s wzwyż).
W poniższej recenzji skupię się głównie
na wersji dla iPada, uwzględniając jednak
najważniejsze różnice między wersją tabletową a smartfonową, które - pomimo iż oferują niemal dokładnie tę samą funkcjonalność
- różnią się dość znacznie interfejsem użytkownika.

Brzmienie poszczególnych
instrumentów możemy
też dodatkowo modyfikować
za pomocą zestawu
wbudowanych efektów,
wśród których znajdziemy
m.in. reverb, delay, flanger,
phaser, chorus i distortion.
Syntezatory, efekty i mikser
Pierwszym, co widzimy po uruchomieniu
Elastic Drums, jest sekwencer krokowy, mogący obsłużyć jednocześnie sześć ścieżek.
Do każdej z nich można przypisać jeden instrument. Elastic Drums daje użytkownikowi
dostęp do 15 wirtualnych syntezatorów, z których każdy posiada własny unikalny zestaw
parametrów pozwalających na kształtowanie
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brzmienia. Cztery najważniejsze z nich przystosowane są do tworzenia dźwięków poszczególnych elementów zestawu perkusyjnego (stopa, werbel, talerze i tomy). Pozostałe
są nieco bardziej wszechstronne i oferują
różne rodzaje syntezy (m.in. FM, granularną
i modelowanie fizyczne), dzięki czemu można za ich pomocą uzyskać wiele ciekawych
dźwięków, poczynając od konwencjonalnych
brzmień perkusjonaliów, idąc przez bardziej
abstrakcyjne efekty dźwiękowe, a kończąc
na melodycznych basach, padach i leadach.
Każdy z wbudowanych syntezatorów posiada
rzecz jasna zestaw gotowych presetów, a użytkownik może też zapisywać własne. Oprócz
pokładowych syntezatorów do naszej dyspozycji oddano też sampler, umożliwiający odpalanie nagranych wcześniej próbek dźwięku
oraz modulowanie ich brzmienia za pomocą
kilku dostępnych parametrów. Niestety, wbudowana w aplikację biblioteka sampli jest
dość skromna, a za możliwość importowania
i nagrywania własnych próbek trzeba zapłacić dodatkowo, co biorąc pod uwagę całkiem
wysoką (jak na standardy App Store) cenę
samej aplikacji, może nieco zniechęcać. Jeśli
jednak zależy nam na jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości Elastic Drums, warto
rozważyć dokupienie płatnego rozszerzenia.
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Brzmienie poszczególnych instrumentów możemy też dodatkowo modyfikować za pomocą
zestawu wbudowanych efektów, wśród których znajdziemy m.in. reverb, delay, flanger,
phaser, chorus i distortion. Każdy z nich posiada dwa edytowalne parametry, którymi sterujemy za pomocą panelu XY. Nie są to więc
zbyt rozbudowane narzędzia, jednak w zupełności wystarczą, by nieco wzbogacić brzmienie pokładowych syntezatorów.

Elastic Drums oferuje
też trzy różne rodzaje
automatyzacji
parametrów, pozwalające
zmieniać brzmienie
poszczególnych ścieżek
wraz z upływem czasu.
Oprócz
zestawu
podstawowych
efektów do dyspozycji użytkownika oddano
też dwa trochę bardziej rozbudowane narzędzia - equalizer i kompresor - działające
na kanale master, a co za tym idzie wpływające jednocześnie na brzmienie wszystkich
sześciu ścieżek. Oba posiadają nieco większy
zestaw parametrów, dając tym samym użytkownikowi pełniejszą kontrolę nad sposobem
ich działania. Na wyposażeniu aplikacji znalazł się też prosty, sześciokanałowy mikser,
za pomocą którego można ustawić głośność
i panoramę poszczególnych ścieżek, wyciszyć
je lub przełączyć w tryb solo oraz przypisać
do wybranych efektów. Wprawdzie wszystkie
te parametry dostępne są również na głównym panelu każdego instrumentu, jednak
korzystając z miksera, zyskujemy możliwość
manipulowania parametrami kilku ścieżek
jednocześnie.
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Sekwencer
Kiedy już dobierzemy interesujący nas zestaw
dźwięków, możemy zabrać się za tworzenie
za ich pomocą rytmów. Podstawowa obsługa sekwencera jest banalnie prosta, i każdy,
kto miał choć przelotne doświadczenia z narzędziami tego typu (sprzętowymi lub wirtualnymi), od razu poczuje się tu jak w domu.
Na ekranie urządzenia wyświetlane są rzędy
pustych kwadratów, symbolizujących kolejne kroki. Stukając w nie palcem, zaznaczamy
miejsca, w których ma pojawić się dźwięk przypisany do danej ścieżki (korzystając z iPada
widzimy jednocześnie wszystkie sześć, zaś
na mniejszym ekranie iPhone'a tylko jedną,
aktualnie wybraną). W ten sposób programujemy sekwencje dźwięków tworzące rytm.
Wszystkie ścieżki domyślnie synchronizują
się z głównym tempem aplikacji (które możemy rzecz jasna wybrać samodzielnie), jednak w ustawieniach każdej z nich znajdują się
opcje umożliwiające zmianę jej tempa (w zakresie od połowy głównego tempa do jego
czterokrotności), skrócenie jej oraz opóźnienie jej względem pozostałych. Eksperymentując z nimi, można uzyskać ciekawe rezultaty,
od delikatnego „rozjeżdżania się” poszczególnych ścieżek (co nadaje rytmowi specyficzny,
mniej mechaniczny charakter) aż po bardziej
skomplikowane, polirytmiczne lub nawet polimetryczne kompozycje.
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Elastic Drums oferuje też trzy różne rodzaje automatyzacji parametrów, pozwalające
zmieniać brzmienie poszczególnych ścieżek
wraz z upływem czasu. Pierwszy z nich polega po prostu na nagrywaniu ruchów wirtualnymi pokrętłami, co jest proste i intuicyjne,
jednak ciężko w ten sposób uzyskać drobne,
precyzyjne zmiany (taki już urok ekranów dotykowych). Drugi sposób obsługi automatyzacji polega na ręcznym rysowaniu wykresów
przedstawiających przebieg zmian danego
parametru (niestety, funkcja ta dostępna jest
tylko na iPadzie). Oba te sposoby można rzecz
jasna łączyć, dzięki czemu użytkownik może
np. nagrać ręczne kręcenie potencjometrami,
a potem poprawić ewentualne niedociągnięcia na wykresie.
Trzecim sposobem obsługi automatyzacji jest
możliwość przypisania parametru Velocity
każdego kroku do dowolnego parametru
syntezatora. W ten sposób zyskujemy skokową, rytmiczną automatyzację, w której każda
zmiana parametru synchronizuje się idealnie
z kolejnymi krokami sekwencera.

W trybie, „Song Mode”,
użytkownik może ułożyć
sekwencję składającą się
z maksymalnie 128 patternów,
które będą odtwarzane
jeden po drugim. W efekcie
maksymalna długość
utworu, nad którym
pracujemy, wydłuża się
z 16 do 2048 kroków,
co powinno
usatysfakcjonować nawet
bardziej wymagających...
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Rytmy stworzone za pomocą sekwencera
mogą mieć maksymalną długość 16 kroków,
co nie jest oszałamiającą wartością, zwłaszcza jeśli mamy ambicję stworzyć coś bardziej
złożonego i urozmaiconego. Elastic Drums
oferuje jednak możliwość zapisywania
aż 128 rytmów (nazywanych tutaj patternami) w obrębie jednego projektu (a projektów
możemy mieć tyle, ile pomieści pamięć naszego iUrządzenia), które następnie możemy
mieszać i łączyć ze sobą, korzystając z dwóch
dostępnych trybów odtwarzania.
W pierwszym z nich, noszącym nazwę
„Pattern Mode”, aktualnie wybrany pattern
pozostaje zapętlony do momentu wybrania
innego z przygotowanych wcześniej rytmów
lub zatrzymania odtwarzania. W drugim trybie, „Song Mode”, użytkownik może ułożyć
sekwencję składającą się z maksymalnie
128 patternów, które będą odtwarzane jeden
po drugim. W efekcie maksymalna długość
utworu, nad którym pracujemy, wydłuża się
z 16 do 2048 kroków, co powinno usatysfakcjonować nawet bardziej wymagających użytkowników. Każdy pattern posiada przy tym
własne, niezależne ustawienia instrumentów,
efektów i automatyzacji, co znacząco ułatwia
tworzenie bardziej rozbudowanych i zróżnicowanych kompozycji.
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Warto też zauważyć, że jeśli korzystamy z iPada, menu służące do wybierania
patternów i ustawiania ich kolejności odtwarzania połączone jest z mikserem. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się, gdy chcemy
korzystać z Elastic Drums podczas występów
na żywo, gdyż umożliwia ono jednoczesne
odpalanie patternów i sterowanie parametrami poszczególnych ścieżek. W przypadku
iPhone’a oba elementy zostały niestety rozdzielone, gdyż nie zmieściłyby się jednocześnie na ekranie.

Elastic Drums oferuje
też możliwość współpracy
ze sprzętowymi kontrolerami
MIDI, podłączonymi
do naszego iUrządzenia
za pośrednictwem złącza
Lightning, camera connection
kit, specjalnego interfejsu
MIDI lub bezprzewodowo.
Najprostszym sposobem
na szybkie zmapowanie
kontrolera jest skorzystanie
z trybu Jam.
Kiedy jesteśmy już w pełni zadowoleni
ze stworzonego przez nas rytmu, możemy
skorzystać z wbudowanego w aplikację rejestratora, za pomocą którego możemy nagrać
i wyeksportować pojedynczy pattern lub całą
ich sekwencję. W zależności od tego, czy chcemy traktować to, co stworzyliśmy za pomocą
Elastic Drums, jako skończony utwór, czy też
zamierzamy pracować nad tym dalej w bardziej zaawansowanym programie typu DAW,
możemy skorzystać z kilku różnych opcji nagrywania i eksportu. W tym pierwszym przy-
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padku możemy po prostu zapisać nagranie
kanału master w pamięci naszego urządzenia
lub w chmurze albo opublikować je natychmiast w serwisie Soundcloud. W tym drugim
przypadku możemy m.in. nagrać i wyeksportować oddzielnie każdą ścieżkę, przenieść
je do biblioteki programu Audioshare lub zapisać cały projekt jako Live Set, który następnie można otworzyć i edytować w programie
Ableton Live.

Audiobus, Ableton
i kontrolery MIDI

Link

Eksportowanie ścieżek w celu dalszej obróbki w programie typu DAW nie jest jednak jedynym sposobem na korzystanie
z Elastic Drums w połączeniu z innymi narzędziami. Aplikacja ta obsługuje też zarówno
Apple'owskie Inter-App Audio, jak i Audiobus,
dzięki czemu może wysyłać i odbierać sygnały audio i komunikaty MIDI z innych kompatybilnych programów uruchomionych na tym
samym iUrządzeniu. W ten sposób możemy
m.in. modulować jej brzmienie za pomocą
dodatkowych efektów (o wiele bardziej rozbudowanych niż te wbudowane), wykorzystać ją w roli podkładu perkusyjnego dla innego wirtualnego instrumentu lub nagrać
za jej pomocą ścieżkę w mobilnym programie
typu DAW.
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Jeszcze ciekawiej robi się, gdy mamy dostęp
do większej liczby iUrządzeń i/lub komputera
z systemem Mac OS lub Windows. Elastic Drums
obsługuje bowiem Ableton Link, autorskie
rozwiązanie firmy Ableton umożliwiające bezprzewodową synchronizację tempa w programach muzycznych. Funkcja ta daje najwięcej
korzyści DJ-om i osobom wykonującym muzykę elektroniczną na żywo, gdyż dzięki niej
mogą z łatwością wykorzystać Elastic Drums
jako część większego setupu (oczywiście zakładając, że jego centralnym punktem będzie aplikacja obsługująca Link, taka jak Live,
Bitwig Studio, Traktor Pro 2 czy Serato DJ).
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać ją też podczas pracy w studiu, traktując iUrządzenie z Elastic Drums jak sprzętowy automat perkusyjny zsynchronizowany
z tempem naszego DAW, lub po prostu urządzić sobie małe elektroniczne Jam-Session,
z wykorzystaniem wszystkich iUrządzeń, jakie mamy do dyspozycji.

Elastic Drums
to bez wątpienia jeden
z najlepszych wirtualnych
automatów perkusyjnych
dostępnych do nabycia
w App Store. Aplikacja jest
intuicyjna i stosunkowo
prosta w obsłudze
Elastic Drums oferuje też możliwość współpracy ze sprzętowymi kontrolerami MIDI,
podłączonymi do naszego iUrządzenia za pośrednictwem złącza Lightning, camera connection kit, specjalnego interfejsu MIDI
lub bezprzewodowo. Najprostszym sposobem na szybkie zmapowanie kontrolera jest
skorzystanie z trybu Jam. Po jego włączeniu
na ekranie iUrządzenia wyświetla się siat-
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ka przycisków, reprezentujących wybrane
funkcje zaczerpnięte z pozostałych trybów
działania, m.in. wybieranie patternów, wyciszanie ścieżek i sterowanie efektami. Użytkownik może szybko i wygodnie przypisać
każdą z nich do komunikatów wysyłanych
przez kontroler. Jeśli nie korzystamy z kontrolera MIDI, możemy potraktować tryb Jam
jako zbiór skrótów do najważniejszych funkcji
programu, chociaż przyznam szczerze, że obsługa wszystkich funkcji aplikacji jest na tyle
prosta i intuicyjna, że tego typu ułatwienia
wydają się zbędne. Alternatywą dla trybu Jam
jest funkcja MIDI Learn dostępna w głównym
menu aplikacji. Korzystanie z niej wymaga
nieco więcej zachodu, ale za to umożliwia
przypisanie komunikatów MIDI do prawie
wszystkich dostępnych funkcji i parametrów.

Podsumowanie
Elastic Drums to bez wątpienia jeden z najlepszych wirtualnych automatów perkusyjnych dostępnych do nabycia w App Store.
Aplikacja jest intuicyjna i stosunkowo prosta
w obsłudze, ale jednocześnie oferuje wystarczająco bogaty zestaw funkcji, by zadowolić
nawet tych bardziej wymagających użytkowników. Pełne wsparcie dla takich rozwiązań
jak Inter-App Audio, Audiobus, Audioshare
czy Ableton Link umożliwia zaś korzystanie
z niej w połączeniu z wieloma innymi narzędziami, co jeszcze bardziej zwiększa jej użyteczność.
Ilustracja: Archiwum Redakcji i Autora
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Synology RT2600ac
- router na sterydach


Krystian Kozerawski

Synology to marka kojarzona od lat z jednymi z najlepszych serwów NAS.
Od niedawna, bo od 2015 roku, w jej ofercie zaczęły pojawiać się także rozbudowane routery sieciowe. Najnowszym urządzeniem tego typu jest RT2600ac.
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We wnętrzu znalazły się
układy firmy Qualcomm,
przede wszystkim układ
ARM v7IPQ8065 taktowany
zegarem 1,7 GHz oraz
odpowiadający za transmisję
danych Atheros QCA9984.
Router posiada 512 MB
pamięci RAM oraz 4 GB
pamięci flash, w której mieści
się system i dodatkowe
aplikacje. RT2600ac,
jak sama jego nazwa
wskazuje, to urządzenie
klasy AC2600, spełniające
standard 802.11ac Wave 2.
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Wygląd
RT2600ac zamknięto w czarnej obudowie
z mocnego plastiku o matowym wykończeniu. Na górnym panelu znalazło się logo
Synology,a pod nim dziewięć diod wskaźników
stanu pracy urządzenia (Status, sieć 2,4 GHz,
sieć 5 G Hz, port WAN1, port WAN 2 oraz cztery
wskaźniki portów LAN), które - co ciekawe można w ogóle lub czasowo wyłączyć je z poziomu systemu SRM, służącego do zarządzania routerem). Na tylnej ścianie znalazły się
port WAN, cztery porty LAN, z których jeden
może pracować jako port WAN2, port USB 2.0,
gniazdo zasilania i włącznik, na przedniej dostępny jest czytnik kart SD, a na lewej port
USB 3.0. Z prawej strony znalazły się przełączniki WPS oraz włącznik sieci WiFi. Router
opiera się o powierzchnię na przedniej dolnej
krawędzi oraz dwóch tylnych nóżkach, co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
Cztery duże anteny nadają mu drapieżny wygląd. Obsługują one oba wspierane przez router pasma, a więc 2,4 i 5 GHz.
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Godne uwagi są
rozbudowane narzędzia
monitorowania sieci
LAN i WAN, pozwalające
na podgląd nie tylko
zbiorczych danych,
ale także tych dotyczących
poszczególnych urządzeń
czy nawet aplikacji. RT2600ac
może też generować raporty
dotyczące ruchu sieciowego.
W środku
We wnętrzu znalazły się układy firmy Qualcomm, przede wszystkim układ
ARM v7IPQ8065 taktowany zegarem 1,7 GHz
oraz odpowiadający za transmisję danych
Atheros QCA9984. Router posiada 512 MB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci flash, w której
mieści się system i dodatkowe aplikacje.
RT2600ac, jak sama jego nazwa wskazuje,
to urządzenie klasy AC2600, spełniające standard 802.11ac Wave 2. Wykorzystuje ono cztery
strumienie (stąd też cztery anteny). W paśmie
5 GHz oferuje ono transmisję z szybkością
1733 Mb/s, z kolei w paśmie 2,4 GHz jest
to 800 Mb/s.

Bogactwo możliwości
Synology to firma znana ze stosowania przejrzystych i wygodnych w obsłudze interfejsów
użytkownika systemów operacyjnych zarówno swoich stacji NAS, jak i routerów. W przypadku RT2600ac jest dokładnie tak samo.
Użytkownik może sterować routerem za po-
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średnictwem
przeglądarki
internetowej
na komputerze stacjonarnym lub laptopie,
albo za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dla iPhone'a i iPada oraz na smartfony
i tablety z systemem Android.
Za zarządzanie odpowiada system SRM,
który wygląda jak klasyczny system operacyjny z własnym pulpitem, paskiem zadań
i wyświetlanymi na nim oknami aplikacji.
Podstawową jest Centrum Sieciowe, w której
zgromadzono wszystkie informacje dotyczące stanu działania urządzenia oraz sieci.
Są one podzielone na odpowiednie zakładki, w których zgromadzono różnego rodzaju
informacje. I tak w zakładce Status znalazły
się informacje o wykorzystaniu pasma, adresach WAN i LAN, podłączonych urządzeniach
włącznie z informacją o paśmie sieci WiFi
lub połączeniu przewodowym, z którego korzystają. Użytkownik ma w niej także możliwość podglądu informacji o pracy procesora
i wykorzystaniu pamięci urządzenia.
Możliwości konfiguracyjne routera RT2600ac
są ogromne, poczynając od stworzenia osobnych sieci bezprzewodowych dla obu pasm
(2,4 i 5 GHz), przydzieleniu maksymalnej
i gwarantowanej przepustowości dla każdego
z podłączonych urządzeń, po funkcje typowe dla serwerów NAS (w przypadku Synology
nie powinno to dziwić, wszak firma ta produkuje jedne z najlepszych tego typu rozwiązań).
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RT2600ac można wykorzystać
także jako bezprzewodowy
punkt dostępowy,
wtedy jednak zarządzanie
zaawansowanymi przejmie
inny router, do którego
urządzenie jest podłączone.
W przypadku rozsyłanych sieci do wyboru są różne ich zabezpieczenia, od WEP,
WPA i WPA2 Personal po WPA2 Enterprise. W łatwiejszym przyłączaniu się do sieci pomoże
mechanizm WiFi Protected Setup z wykorzystaniem dedykowanego przycisku na routerze lub specjalnego PIN-u. Użytkownik może
ukryć nazwę utworzonych sieci, może także
regulować szerokość kanału i moc transmisji
dla każdej z nich. Jest także możliwość stworzenia sieci gościnnej, np. dla znajomych odwiedzających nas w domu lub biurze, z której
nie będzie dostępu dostępu do tej właściwiej.

Każda z sieci może być wyłączna lub włączana na określony czas.
Dzięki funkcji SmartConnect router będzie
przełączał urządzenia pomiędzy sieciami 24,
i 5 GHz, a użytkownik może określić kryteria,
kiedy takie przełączenie ma nastąpić. Równie
ciekawa jest funkcja Smart WAN, pozwalająca na podłączenie dwóch źródeł internetu,
np. kablówki i modemu GSM. Router może
traktować jedno z połączeń jako tzw. backup
i korzystać z niego kiedy łącze główne przestanie działać. Może jednak korzystać z obu
jednocześnie. Użytkownik może w tym wypadku ustawić własne proporcje wykorzystania każdego ze źródeł.
Godne uwagi są rozbudowane narzędzia
monitorowania sieci LAN i WAN, pozwalające na podgląd nie tylko zbiorczych danych,
ale ta że tych dotyczących poszczególnych
urządzeń czy nawet aplikacji. RT2600ac
może też generować raporty dotyczące ruchu
sieciowego i przesyłać je do użytkownika mailem.
Synology wyposażyło też router w rozbudowane funkcje ochrony. I tak dostęp do urządzenia może zostać zablokowany po licznych
nieudanych próbach zalogowania się do niego. Jest też zapora sieciowa i narzędzie kontroli rodzicielskiej, pozwalające blokować
niebezpieczne, nieodpowiednie dla dzieci
lub te wybrane przez użytkownika strony i wyniki wyszukiwania. O odpowiednie ustawienie
zabezpieczeń zadba specjalna funkcja doradcy, skanująca system urządzenia i wyszukująca w nim błędy w konfiguracji, które mogą
tworzyć luki w zabezpieczeniach urządzenia.
Po podłączeniu do routera zewnętrznego dysku USB otrzymujemy niewielki, jednodyskowy
serwer NAS. RT2600ac obsługuje m.in. protokoły CIFS/SMB, MSDFS VF i AFP, w tym ostatnim przypadku pozwala to na wygodny dostęp do plików na urządzeniach Apple, w tym
obsługę Time Machine. Jest też możliwość
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utworzenia serwera FTP lub SFTP. Dla każdego z nich można określić przepustowość.
Wszystko to wraz z możliwością przydzielania
uprawnień użytkownikom i dostępu do określonych zasobów. Dostęp do nich możliwy jest
zarówno z poziomu managerów plików podłączonych urządzeń (np. Findera na Macu),
aplikacji mobilnej dla smartfonów i tabletów,
jak i przez znaną z serwerów NAS Synology
aplikację webową o nazwie File Station.

Dostęp do routera spoza
sieci zapewnia usługa
QuickConnect, dzięki
której będzie można się
z nim połączyć nawet
wtedy, kiedy znajduje się
on za NAT-em. Użytkownik
otrzymuje specjalny
identyfikator, który umożliwi
mu dostęp do serwera
właściwie z każdego miejsca
na ziemi, gdzie ma dostęp
do internetu.
Router Synology RT2600 ac pozwala także na instalowanie pakietów zwiększających
jego możliwości. Są to m.in. serwer multimediów, Download Station - aplikacja pozwalająca na pobieranie różnych plików z sieci P2P czy serwerów FTP, a tak serwery VPN
i VPN Plus, Cloud Station Server - prywatna
chmura, a także pakiet bezpieczeństwa Intrusion Prevention oraz serwery RADIUS i DNS.
Dostęp do routera spoza sieci zapewnia usługa QuickConnect, dzięki której będzie można
się z nim połączyć nawet wtedy, kiedy znajduje się on za NAT-em. Użytkownik otrzy-
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muje specjalny identyfikator, który umożliwi
mu dostęp do serwera właściwie z każdego
miejsca na ziemi, gdzie ma dostęp do internetu.
Na koniec wspomnieć warto, że RT2600ac
można wykorzystać także jako bezprzewodowy punkt dostępowy, wtedy jednak zarządzanie zaawansowanymi przejmie inny router,
do którego urządzenie jest podłączone.

Specyfikacja techniczna:
* Router klasy AC2600 (802.11ac Wave 2)
* Sieć 2,4 GHz - 800 Mb/s
* Sieć 5 GHz = 1733 Mb/s
* Technologia MU-MIMO
* 4 gigabitowe porty LAN
* gigabitowy port WAN
* dual WAN (Smart WAN) - obsługa modelów
USB 3G/4G
* mechanizmy QoS i kontroli rodzicielskiej
* system IDS i iPS
* 1 port USB 3.0, 1 port USB 2.0 i czytnik kart SD
* dodatkowe pakietu usług do instalacji
Cena routera Synology RT2600ac wynosi około 1050 zł.
Ilustracja: Archiwum Redakcji i Autora
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Fotografia mobilna

Uchwyć fotografię
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Na samym początku dziejów fotografii aparaty nie były pomyślane jako urządzenia dedykowane do przenoszenia z miejsca na miejsce. Duże drewniane
skrzynie na chybotliwych trójnogach, z płachtami skrywającymi zgarbionych
fotografów, przeszły już do historii. Lata później, gdy aparaty przestały ważyć
kilkanaście kilogramów i zdjęto je ze statywów, rolę zaczęła odgrywać szeroko rozumiana przenośność. Od tego momentu to, jak aparat „leży w dłoni”
i ergonomia jego użytkowania są jednymi z głównych kryteriów wyboru
przez nabywców.
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Chyba każdy, kto kiedykolwiek
próbował zrobić zdjęcie
urządzeniem mobilnym,
zna to uczucie, kiedy
urządzenie warte kilka
tysięcy złotych ląduje
z hukiem na podłożu z mniej
lub bardziej tragicznym
dla wyświetlacza skutkiem.
W ostatnich latach ten trend uległ zaburzeniu
wskutek pojawienia się na rynku foto zupełnie nowej klasy graczy: urządzeń mobilnych
zaopatrywanych przez producentów w najnowsze zdobycze kompaktowej fototechnologii. Moduły aparatów umieszczanych
w tych niewielkich urządzeniach zaczynają
wraz z zarządzającym nimi oprogramowaniem
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dorównywać możliwościami zaawansowanym
kompaktom, a uzyskiwane z nich zdjęcia jakością, rozmiarami, rozdzielczością, ostrością
i wiernością odwzorowania barw nie ustępują fotografiom ze średniej klasy lustrzanek.
Jest tylko jedna rzecz, która - mimo miniaturyzowania i upowszechniania się kieszonkowej fotografii cyfrowej - łączy ją z pierwszymi
dagerotypami: poręczność i ergonomia chwytu.
Chyba każdy, kto kiedykolwiek próbował zrobić zdjęcie smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem z definicji „mobilnym”,
zna to uczucie, kiedy urządzenie warte kilka tysięcy złotych ląduje z hukiem na podłożu
z mniej lub bardziej tragicznym dla wyświetlacza skutkiem. Te mrożące krew w żyłach chwile
są znane szczególnie dobrze tym, którzy nieco
aktywniej wykorzystują te urządzenia do fotografii mobilnej i próbując uwiecznić wydarzające się wokół ulotne momenty, wyszarpują smartfony z kieszeni i kadrują tak,
jak gdyby świat miał przestać istnieć bez tego
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konkretnego ujęcia. Niestety supercienkie,
śliskie obudowy, ogromne szklane wyświetlacze i obłe krawędzie w żadnym stopniu
nie ułatwiają operowania smartfonem w roli
aparatu, z pewnością jednak zwiększają przychody producentów z tytułu zakupu nowych
wyświetlaczy.

Obserwując rynek
gadżetów związanych
z urządzeniami przenośnymi,
można by stwierdzić,
że ich czołowi producenci
nie bardzo przejmują
się segmentem
fotografii mobilnej.

zginających się w czterech miejscach). Dodatkowo przystawki, które znajdziemy w zestawie, pozwalają na dołączenie do uchwytu
lamp błyskowych oraz mikrofonów, jak również zamocowanie go na statywie. Oczywiście
na rynku dostępne są również setki innych
doczepianych na tylną ściankę urządzeń mobilnych pętelek, kółek na przyssawkach i zatrzasków, których rolą jest przymocowanie ich
do palców, tak by wypuszczenie smartfona
z dłoni nie było aż tak proste. To jednak wciąż
ma bardzo niewiele wspólnego z prawdziwym
uchwytem do fotografii.
Jak to jednak często bywa, życie nie znosi próżni i tam, gdzie pojawia się potrzeba,
ktoś wymyśla sposób na jej zaspokojenie.
I tak powstał Pictar, akcesorium do smartfona,
które niczego nie udaje, nie oferuje wielu
produktów w jednym, jest po prostu… fotograficznym uchwytem.

Producenci akcesoriów dedykowanych urządzeniom mobilnym zauważyli ten problem
już dawno i uzupełnili swoją ofertę o folie
oraz szkła chroniące wyświetlacze, etui i bumpery mające w zamyśle zamortyzować skutki kontaktu smartfona z betonem, posadzką
lub asfaltem. To wszystko jednak są sposoby na leczenie skutków, a nie przyczyn. Mało
kto pomyślał, żeby po prostu poprawić chwyt
urządzenia i pozwolić na wygodniejsze operowanie nim jako aparatem.
Na rynku jest kilka tzw. gripów spełniających
tę definicję, z których chyba najbardziej znany
to olloclip studio. Zestaw składa się z gumowego utwardzonego plastikowym szkieletem
etui oraz specjalnego stelaża pozwalającego
unieruchomić smartfon na dłoni. Dzięki temu
można robić zdjęcia jedną ręką bez konieczności trzymania samego smartfona w palcach, co w przypadku kadrów np. znad głowy lub znad ziemi jest niemal niewykonalne
(chyba że ktoś ma w tej dłoni sześć palców

47

Obserwując
rynek
gadżetów
związanych z urządzeniami przenośnymi, można by stwierdzić, że ich czołowi producenci
nie bardzo przejmują się segmentem fotografii mobilnej. Możemy wybrać dowolną obudowę, etui, przewody, ładowarki, samochodowe
i rowerowe uchwyty oraz maty antypoślizgowe,
użyć wspomnianych folii i szkieł ochronnych,
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zamontować mocniejszy akumulator, dobrać
zestaw głośnomówiący, a nawet statyw. Powodzenia jednak w znalezieniu dobrego, ba,
jakiegokolwiek uchwytu foto. W tego typu akcesoriach ich więksi wytwórcy odznaczają się
daleko idącą ostrożnością i zwlekając z reguły
dość długo, usilnie czekają na to, aż ktoś inny
przetrze za nich szlaki, wykazując, że istnieje popyt na takie rozwiązania. Trwa to latami,
ale na szczęście istnieje takie miejsce, gdzie
nikt nie czeka na uzasadniony odpowiednimi
zwrotami biznes-kejs, tylko dzieli się gorącym
jeszcze pomysłem z ludźmi, którzy w niego inwestują, otrzymując w zamian działający produkt. Tak jak i wiele innych oczywistych dziś
akcesoriów, również Pictar nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie Kickstarter i wcielana przez niego w życie idea crowdfundingu.
W kwietniu 2016 ekipa Miggo wpadła na pomysł stworzenia czegoś, co pozwoliłoby fotografować iPhone’em z wygodą dorównującą
temu, jak robimy to aparatem kompaktowym
lub małą lustrzanką. Kampania spotkała się
z oszałamiającym sukcesem, pozwalając zebrać twórcom Pictara ponad trzykrotną wartość deklarowanych do rozpoczęcia produkcji środków. Pozwoliło to dopracować jeszcze
bardziej i tak obiecujący już projekt, a także
wprowadzić od początku do gamy odmianę dla większych iPhone’nów w wersji Plus.
Cykl produkcyjny nie obył się, jak to zazwyczaj bywa przy tak pionierskich projektach,
bez potknięć i niespodzianek, jednak po około roku od zakończenia fazy fundingu odebrałam z poczty niewielką paczkę z logo Pictar.
Uchwyt zaprojektowano w duchu klasycznych
aparatów analogowych z charakterystyczną
matowosrebrną częścią górną i czarnym teksturowanym dołem. Wyposażono go w pięć
konfigurowalnych przy pomocy bezpłatnej
aplikacji przycisków i pokręteł, pozwalających
dowolnie sterować przebiegiem przygotowania kadru i wykonania zdjęcia. Rozmieszczono
je na wzór chyba najbardziej ergonomicznie
udanej grupy urządzeń fotograficznych, czyli tzw. aparatów dalmierzowych. To klasyczne
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rozwiązanie zakłada, że spust migawki oraz
pokrętła pozwalające na korektę ekspozycji
lub zmianę czułości materiału światłoczułego
znajdują się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, w okolicach kciuka i palca wskazującego
prawej dłoni. Innym udanym zapożyczeniem,
tym razem ze świata lustrzanek, jest umieszczenie na przedniej ściance uchwytu zintegrowanego z przyciskiem pokrętła służącego
do zmiany powiększenia kadru oraz wyzwalania migawki przy robieniu autoportretów.
Funkcjonalność Pictara uzupełnia tzw. zimna
stopka, w której możemy zamontować lampę
błyskową (np. iBlazr) lub mikrofon zewnętrzny oraz mocowanie statywu z gwintem ¼”.

Uchwyt, pomimo że wykonany w całości
z tworzyw sztucznych, sprawia dobre i solidne wrażenie. Prawa część jest przyjemnie
pogrubiona, zapewniając dobry chwyt, dodatkowo poprawiany przez gumową nakładkę na przedniej ściance. Wszystkie pokrętła
są nacinane na obrzeżach, a przycisk spustu migawki zaopatrzono, jak w prawdziwym
aparacie, w pozycję pośrednią, umożliwiającą wyostrzenie kadru i dobranie parametrów jego ekspozycji (zależnie od wybranego trybu pracy). Na lewej krawędzi uchwytu
umieszczono otwór na pasek nadgarstkowy,
który jest dostarczany w zestawie, podobnie
jak bardzo porządne, wodoodporne, neopre-
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nowe etui pozwalające przechować uchwyt
wraz z włożonym weń smartfonem. Jest ono
z kolei zaopatrzone w brezentowy pasek z karabińczykiem, którym całość można przypiąć
do szlufki spodni, plecaka czy innego miejsca.
Wszystko zostało tu przemyślane aż do najdrobniejszego szczegółu.

Pictar odważnie wtargnął
na teren zarezerwowany
do tej pory dla futerałów
i folii ochronnych, i pomimo
że nie jest to sprzęt
dla każdego, to pokazuje
swoją koncepcją, że ideę
fotografii mobilnej
da się jeszcze uratować
przed stereotypem
legendarnego braku
ergonomii.
Wewnętrzna część powierzchni uchwytu, ta,
po której zgodnie z przeznaczeniem przesuwa
się smartfon w momencie wkładania i wyciągania go z uchwytu, wykończona została cienką gumą, która nie dość, że zapewnia pewne
trzymanie urządzenia w uchwycie, to również
zapobiega rysowaniu tylnej ścianki telefonu
w trakcie przesuwania. Na tejże powierzchni
uchwytu znajduje się również pokrywa komory
baterii 1/2AA zasilającej elektronikę urządzenia (przydałoby się jednak ładowanie przez
USB). W tym momencie warto wspomnieć
o nowatorskim sposobie komunikacji uchwytu ze sterowanym przez niego smartfonem.
Projektanci, świadomi wad i kosztów związanych z tradycyjnym połączeniem telefonu
i akcesorium przez złącze Lightning, zdecydowali się na… ultradźwięki. Działa to podobnie
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do alfabetu Morse’a. W momencie uruchomienia aplikacji Pictar w iPhonie włączany
jest mikrofon, który - jak się okazuje - odbiera również dźwięki spoza zakresu słyszalnego
przez ludzi! Następnie podczas współpracy
z uchwytem ten drugi na podstawie obrotów
swoich pokręteł i naciśnięć przycisków moduluje dźwięk o stałej częstotliwości impulsami,
które „kodują” rodzaj przekazywanego do aplikacji polecenia. Genialne w swojej prostocie
i - trzeba przyznać - niezawodne rozwiązanie,
pozwalające, jak łatwo się domyśleć, niewielkim kosztem zmienić model obsługiwanego
aplikacją smartfona lub utrzymać zgodność
uchwytu z systemem operacyjnym i sprzętem.
To m.in. dlatego Miggo mogło ogłosić już kilka
godzin po premierze iPhone’a 8, 8 Plus i X
pełną zgodność swojego uchwytu z tymi urządzeniami. W przypadku połączeń mechaniczno-elektrycznych byłoby to niemożliwe.
Ergonomia, którą zyskujemy dzięki użytkowaniu smartfona umieszczonego w uchwycie Pictar, jest wręcz nieporównywalna do tej,
którą oferuje samo urządzenie. Pominąwszy już samą pewność chwytu i łatwość dostępu do spustu migawki, trzeba podkreślić
to, że w tym samym czasie możemy wykorzystywać wszelkie inne akcesoria optyczne, których używamy na co dzień, ponieważ
cała górna część smartfona pozostaje odkryta. Teleobiektywy, nakładki makro, filtry polaryzacyjne - uchwyt w żadnym stopniu nie przeszkadza w ich stosowaniu. Wadą
dla niektórych może być z kolei to, że podczas
pracy z uchwytem nie jest możliwe ładowanie
telefonu, ponieważ jego dolna część jest zakryta i niedostępna.
Tak jak i w przypadku tradycyjnego aparatu, robienie zdjęć z uchwytem nie nastręcza
żadnych trudności, zarówno przy kadrach robionych wyciągniętą w górę ręką, jak i tych
wykonywanych z żabiej perspektywy. Chwyt
pozwala na pełną swobodę i znaczne poszerzenie możliwości twórczych bez obaw o rozbicie niewłaściwie trzymanego telefonu.



Fotografia mobilna

Aplikacja przeznaczona do obsługi uchwytu
dostarczana przez Miggo jest bardzo powściągliwa, wręcz surowa, lecz dzięki swej prostocie
oferuje bardzo szybki dostęp do najważniejszych funkcji i ustawień. Jej ekran odzwierciedla to, co zazwyczaj widzimy, patrząc w wizjer
lustrzanki: matówkę, parametry ekspozycji,
wartość jej korekty, aktualny stan stabilizacji
obrazu, histogram, przechył boczny i aktywny tryb pracy automatyki. Z ekranu głównego
mamy też dostęp do rolki wykonanych kadrów
z podglądem ich tagów EXIF oraz do opcji
udostępniania zdjęć. Oprócz wykonywania
zdjęć rolą aplikacji jest też przełączanie i konfigurowanie profili (Sport, Macro, Shutter, ISO,
Manual, Auto, Filters, Selfie i Video), sterowanie lampą błyskową i dostęp do ustawień
aplikacji. Jeśli mamy szczególne potrzeby
w zakresie pracy aparatu, oprócz konfiguracji przycisków i standardowych profili Pictara,
możemy też dodać własny tryb, w którym będzie nam się najlepiej pracowało z urządzeniem. Całość działa bardzo szybko, jest solidna i dobrze przetestowana, przez kilkadziesiąt
godzin spędzonych przez mnie z aplikacją
nie zdarzyła się ani jedna wpadka, zawieszenie lub błąd.

Aplikacją sterować możemy wyłącznie
z uchwytu, bez niego jest ona bezużyteczna,
ponieważ jego regulatory i przyciski fizyczne nie mają swoich ekranowych odpowiedników, ale w końcu po to została stworzona,
więc nie można tego traktować w kategoriach wady. Na pewno można jednak zaliczyć
do nich brak możliwości zapisu zdjęć w formacie RAW (choć jest do wyboru TIFF) oraz to,
że podczas ich przeglądu wciśnięcie spustu
nie przełącza aplikacji w tryb wykonywania
zdjęć, tak jak to ma miejsce w prawdziwych
aparatach. Wizualnie jest również ciekawa czcionka użyta do opisu wartości i parametrów przypomina te znane z korpusów starych obiektywów i analogowych dalmierzy.
Piktogramy trybów wyglądają z kolei jak zdjęte z ich pokręteł. Wraz ze swym ascetycznym
designem i kolorystyką całość tworzy bardzo
przyjemne dla oka wrażenie.
Pictar odważnie wtargnął na teren zarezerwowany do tej pory dla futerałów i folii ochronnych, i pomimo że nie jest to sprzęt dla każdego
(pomyślą o nim głównie najbardziej zagorzali
iPhoneographerzy), to pokazuje swoją koncepcją, że ideę fotografii mobilnej da się jeszcze uratować przed stereotypem legendarnego braku ergonomii. Pomysł ze sterowaniem
aplikacją za pomocą ultradźwięków jest genialny, i trudno się oprzeć wrażeniu, że można go wykorzystać w innych sytuacjach, w których Bluetooth i WiFi nie spiszą się najlepiej.
Aplikacja ma bardzo duży potencjał i liczę
na to, że utrzyma kierunek wyznaczony przez
dotychczasową mieszankę prostoty z solidnością. Wszystko wskazuje więc na to, że nawet jeśli kolejna, planowana na 2018 rok generacja metalowych Pictarów wciąż nie zrobi
z naszych iPhone’ów lustrzanek, to pozwoli
nam, fotografom mobilnym, jeszcze lepiej,
wygodniej i bezpieczniej uchwycić coraz ciekawsze kadry.
Ilustracja: Archiwum Autora
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komentuj

Fuse Chicken Titan
Można gryźć, wyginać, łamać,
rozciągać, wyciągać, rzucać,
deptać, kopać, uderzać...
...Kup to dziewczynie

Diamond Glass
Teraz Grażynka będzie mogła
nosić razem z telefonem
nawet klucze... francuskie
Zabezpiecz ekran

JRC Body Guard
MacBooka wcisnąć do damskiej
torebki - żaden prolem ;-)
Teraz wyjmiesz go bez rys po pilniczku.
Zobacz jakie to proste

SzybkaSzybka.net

Największa sieć
pogwarancyjnych napraw sprzętu Apple

już 40 000 napraw!

